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 (3) النورسورة -تفسري القرطيب

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ه وصحبه.وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آل ،الحمد هلل رب العالمين
  :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 

هدِ فَ نُفُسهُهْم }َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن لَُّهْم ُشَهَداء ِإَّلَّ أَ قوله تعالى: " ََ ُة َأ َِّّ َشهَهاََ ا ب ِاها ُُ َشهَهاََ ِإنَّهُه  ِهْم َأْرَبه
ِقينَ  اَِ ََ هَِّ َعَلْيهِه ِإن َكهانَ * َواْلَخاِمَسهُة َأنَّ َلعْ  َلِمَن الصَّ ََ هَِّ َعَلْيهِه إِ  }َواْلَخاِمَسهةُ   اِذِبينَ  ِمهَن اْلَكهَنه ن َكهاَن َأنَّ َلْعَنه

َِّّ ِمَن اْلَكاِذِبيَن * َوَيْدَرُأ  ا ب ِاها َُ َشهَهاََ َب هَِّ َغَضه * َواْلَخاِمَسهَة َأنَّ  ِذِبينَ ُه َلِمهَن اْلَكها ِإنَّهَعْنَها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَب
َمُتهُ  َْ ِقيَن * َوَلْوََّل َفْضُل هَِّ َعَلْيُكْم َوَر اَِ ََ هََّ َوَأنَّ  َعَلْيَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّ  [10 -6: ]سورة النورِكيٌم{ َتوَّاٌب 

 فيه ثالثون مسألة:
ُِ َعَلههِاههالرَّ  {ُهمْ َأنُفُسهه} {َوَلههْم َيُكههن لَُّهههْم ُشههَهَداء ِإَّلَّ َأنُفُسههُهمْ } :قولههه تعههالى :األولههى ُجههوُز النَّْصههُب َعَلههى ى اْلَبههَدِ.و َويَ ْف

{ و{َيُكن}اَِّلْسِتْثَناِء: َوَعَلى َخَبرِ  ا ب ُُ َشَهاََ ِدِهْم َأْرَب ََ ُة َأ ُِ ِقهِاهالرَّ  }َفَشَهاََ ِر، َأْي يَن َعَلهى اَِّلْبِتهَداِء َواْلَخَبهَراَءُة اْلُكهوِفي ِ ْف
ِدِهُم الَِّتي ُتزِ  ََ ُة َأ و َوَقهرَ َفَشَهاََ ا ب ُُ َشهَهاََ دَّ اْلَقْذِف َأْرَب ََ واْلَمِديَنهِة َوأَ  َأ َأْههلُ يُل َعْنُه  َُ }: ُبهو َعْمهرب ألن  ؛االنصهب {أربه

ةُ معنى   "أن يشهدو {}َفَشَهاََ
الث  اني،  الد   ن   ا فع هد   د فح  دهم، ءم  ا    ا     ي األص       ي ة   ا   فه   ا مص  در منس  ب  م  ن فع وال ع   ،  هألن  

{}َوَيْدَرُأ َعْنَها  ا ب َُ َشَهاََ فع  عأل رب   ة  ا ال لص   ب ة  ا ت ا فالع  ا عن ا ولو قي : ويدرف اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَب
 مصدر.ب -تسب –وما بعدها تؤول 

، َأْو َفههاأْلَمْ  ا ب َُ َشههَهاََ ههُدُهْم َأْرَبهه ََ ههُدُهمْ يَ ُر َأْن "َوالتَّْقههِديُر: َفَعَلههْيِهْم َأْن َيْشههَهَد َأ ََ ، َوََّل ِخههاَل  َأرْ ْشههَهَد َأ ا ب َُ َشههَهاََ َف ِفههي َبهه
ِةو َهاََ  "الثَّاِني َأنَُّه َمْنُصوٌب ِاالشَّ

 فرب  الثاني  ي ح  المرف  ال خالف فنه منصوب.
َفههِة َكَمْعَنههى اْلمُ َوِصههَلُتَها، َوَمْعَنههى الْ  {أن}والخبههر  ،رفههُ ااَّلبتههداء [7: ]سههورة النههههور }َواْلَخاِمَسههُة{" َلههةِ ُمَخفَّ  أِلَنَّ  ؛َثقَّ

َمِن َوَطْلَحههُة َوَعاِصههٌم ِفههي ِرَواَيههِة  َْ ههُهو َوَقههَرَأ َأُبههو َعْبههِد الههرَّ وتشهههد نههى االنصههب امع {الخامسههةو } :ْفهه ب ََ َمْعَناَههها َأنَّ
 "والشهاَة الخامسة

 ا ه ه مثقلة مدد  ، لكن لو خ  ت؟ المعنى واح د، نع م عمل  ا هق  ، وتهايره ا عل ى م دخول (فعالخامسة )المخ  ة، 
 لكن المعنى واحد. ،تهاير المدد  فق  من 

ُِ َعَلههى اَّلبتههداء، و ا" ْف َة اْلَخاِمَسههَةو اْلَبههاُقوَن ِاههالرَّ ههَهاََ ََ هَِّ } الخبههر فههيَمْعَنههى َوَتْشههَهُد الشَّ ]سههورة   َعَلْيههِه{َأنَّ َلْعَنهه
ََ هَِّ َعَلْيِه{و: والشهاَة الخامسة قوله :أي [7: النههور  }َلْعَن
اُوََ َعهِن اْبهِن َعبَّها ب ِفي  :الثَّاِنَيةُ   -ِبهي ِ َة َقهَذَف اْمَرَأَتهُه ِعْنهَد النَّ َ. ْبهَن ُأَميَّهَأنَّ ِههاَل  َسَبِب ُنُزوِلَها، َوُهَو َما َرَواُه َأُبهو ََ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   «ههر ظ َهد فهي البينهة أو» :-ليهه وسهلمصهلى هللا ع-ِاَشِريِك ْبِن َسهْحَماَء َفَقهاَ. النَِّبهي   -َصلَّى هَّ
 :.يقهو -وسهلم صلى هللا عليهه-فجعل النبي  !؟على امرأته يلتمس البينة يا رسو. هللا إذا رأى أَدنا رجاًل  :قا.
 "و«في ظهر  البينة وإَّل َد  »
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 فو تجلد حد الق ف. ،إال فع تحضر بينة ههعني ه ا الحكم الدرعي قب  نزول اللعاع، ما  ي
ُ َقاَ. ِهاَلٌ.: َوالَِّذي َاَعَثَك ف" ٌق، َوَلُيْنهِزَلنَّ هَّ َْ َمها ُيَبهرِ ُ  ظَ  ي َأْمهِري ِفهِااْلَحقِ  ِإنِ ي َلَصاَِ ، َفَنَزَله الَّهِذيَن }وَ  ْههِري ِمهَن اْلَحهدِ 

ِقيَن{فقهرأ َتهى بله  [ 6: ]سهورة النهههور َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن لَُّههْم ُشهَهَداء ِإَّلَّ َأنُفُسهُهْم{ هاَِ ََ لْ  }َلِمهَن الصَّ َحهِدي
َمُة ِفي الَِّذيَن َيْرُموَن ا َِ اْْلَيُة اْلُمَتَقدِ   "واِهُرَها اأْلَْزَواَج َوَغْيَرُهمْ ظَ اِ  َوَتَناَوَ. ْلُمْحَصنَ ِاَكَماِلِهو َوِقيَل: َلمَّا َنَزَل

 . نعم، عموم ا يتناول األزواج، هعني قب  نزول آهال اللعاع، الزوج وغيره سوا
َُ اْمَرَأِتهي َرُجهاًل أُ "َقاَ. َسْعُد ْبُن مُ  : َيا َرُسوَ. هَِّ، ِإْن َوَجْدُ  َم ُ أَلَْضهِرَبنَّهُ تَّهى تِتهَي ِاَأرْ ََ ْمِهُلهُه َعاذب هَّ ِِ  َبَعهةب! ََ هْي ِاالسَّ
هللا َ ،غيهر منههألنها أ ؟!أتعجبون من غيهرة سهعد» :-صلى هللا عليه وسلم-فقا. رسو. هللا  َغْيَر ُمْصِفحب َعْنُهو

  وهذا نحو معناها ،وفي ألفاظ سعد روايا  مختلفة ،«أغير مني
وعهز   ،ذكرنهاه ماء البلهوى علهى مهاريك بهن سهحُثمَّ َجاَء ِمْن َاْعهِد َذِلهَك ِههاَلُ. ْبهُن ُأَميَّهَة اْلهَواِقِفي  َفَرَمهى َزْوَجَتهُه اشه

لى صه -رسهو. هللافجمعهمها  ،فنزلَ هذه اْلية عند ذلك ،على ضربه َد القذف -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
َْ َوِقيهَل: وُ ِة َلمَّا ِفي اْلَمْسِجِد َوَتاَلَعَنا، َفَتَلكََّأِ  اْلَمْرَأُة ِعْنَد اْلَخاِمسَ  -هللا عليه وسلم : ََّل إِ ِعَظه َْ  نََّهها ُموِجَبهٌة ُثهمَّ َقاَله

قَ َضُح َقْوِمي َساِئَر اْلَيْو ِ َأفْ  ، َوَفرَّ َْ جمهل كأنهه ا وولد  غالمً  ،بينهما -وسلمصلى هللا عليه -رسو. هللا  ، َفاْلَتَعَن
 و"على النعَ المكروه ،أورق 

 .-نسهل هللا السالمة والعا ية–ال ي هدبه الزاني في  على النعت المكروه
َرَأَتُه ْجاَلِني  َفَرَمى امْ ْيِمٌر اْلعَ اَء َأْيًضا ُعوَ ًااو َوجَ ِه أَ "ُثمَّ َكاَن اْلُغاَلُ  َاْعَد َذِلَك َأِميًرا ِاِمْصَر، َوُهَو ََّل َيْعِرُف ِلَنْفِس 
َْ َقْبُل، َوَأنََّها َسَبُب ا َْ َقبْ يَل: َناِزَلُة عُ ِةو َوقِ ْْليَ َوََّلَعَنو َواْلَمْشُهوُر َأنَّ َناِزَلَة ِهاَل.ب َكاَن ُل، َوُهَو َوْيِمِر ْبِن َأْشَقَر َكاَن

َجُه األئمةو ٌَ َصِحيٌح َمْشُهوٌر َخرَّ ِدي ََ"  
ِحيُح َأنَّ اْلَقاِذَف ِلَزْوِجِه ُعوَ  اَ. َأُبو َعْبدِ ق ْسهَتْنَكُر يُ لطََّبهِري  يََّة َخَطٌأو َقهاَ. اِهاَلُ. ْبُن ُأمَ وَ ْيِمٌر، هَِّ ْبُن َأِبي ُصْفَرَة: الصَّ
َِ ِهاَلُ. ْبُن ُأَميََّة: َوِإنََّما اْلَقاِذُف ُعَوْيِمُر بن زيد َقْول -ُ النبهي مه اد أَهدً شهه ،عجالنهيلجهد بهن الابهن ُه ِفي اْلَحِدي

ْحَماُء ُأم ُه، ِقيَل لَ  -صلى هللا عليه وسلم ْحَماِء، َوالسَّ َها،  ؛َها َذِلكَ َرَماَها ِاَشِريِك ْبِن السَّ ُههَو اْبهُن َعْبهَدَة ْبهِن وَ ِلَسَواَِ
، َكَذِلَك َكاَن َيُقهوُ. َأْههُل اأْلَْخَبهاِرو َوِقيهَل: َقهَرأَ  لهى النها  فهي ع -ه وسهلمصهلى هللا عليه-ي النبه اْلَجدِ  ْبِن اْلَعْجاَلِنيِ 

: َجَعَلِنهيَفَقهاَ. َعاِصهمُ  [4: ]سهورة النهههور }َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصهَناِ {الخطبة يو  الجمعة    ْبهُن َعهِدي ب اأْلَْنَصهاِري 
ُ ِفَداَ ! َلْو َأنَّ َرُجاًل ِمنَّا َوَجَد َعَلى َاْطِن اْمَرَأِتِه َرُجهاًل، َفهَتكَ  ْلُمْسهِلُموَن اَرى ُجِلهَد َثَمهاِنيَن، َوَسهمَّاُه َأْخَبَر ِاَمها َجهلََّم َفههَّ
ِدَنا ِعْنَد َذِلَك ِاَأْرَبَعِة ُشهَ  ََ َِ أِلَ ُتُه، َفَكْي رجهل فقهد فهرا ال ،ِمَس َأْرَبَعهَة ُشهُهوَب ِإَلهى َأْن َيْلهتَ َداَء، وَ َفاِسًقا َفاَل ُتْقَبُل َشَهاََ

 "و«كذلك أنزلَ يا عاصم بن عدي» :-عليه السال -فقا.  ،من َاجته
وء وع آه ال اللع اع نزل ت   ي وليس للمسلم إال فع يرض ى ويس لم،  ،حد الق ف على ما تقدمهعني ء ل  فنزلت آهة 

الت ر ي ، ال همن   فع تك وع اته ال و عويمر العجالني فو  ي هالل بن فمي ة، والمحاول ة ب ين التو ي   ب ين م ا ور ، 
فو تحص   قص ة الث  اني قص ة ه  ا حص لت ا م نزل ت اته ال، ا م تحص   قص ة الث اني نزل ت   ي ه  ا وه  ا، تك وع 

وال يل  زم م  ن ه   ا ت  ر ي ، فع تك  وع قص  ة ع  ويمر فر     م  ن قص  ة  ،ك    ه   ا ق  ال فه    العل  مبقب    ن  زول اته  ال، 
ا  م  ،ه الل، فو قص  ة ه الل خك  ه، ءل   ا مح وم ة، وال همن    فع هك  وع حص   ألح  دهما م ا حص    ا  م حص   للث  اني
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ل    لق  رب الث  اني، لق  رب قص  ة ا  م بع  د  ، االس  بو واح  د  اته  ة بس  بب ما، وفق  يم اللع  اع م    االان  ين، وق  د هك  وع فنزل  ت 
 الثاني،  ءر بعض الروا  فع اتهال نزلت بسببه، وعلى ء  حال القصتاع صحيحتاع.

ُن اَلُ. بْ ُه هِ اْسَتْقَبلَ فَ  َفَخَرَج َعاِصٌم َساِمًعا ُمِطيًعا، «،كذلك أنزلَ يا عاصم بن عدي»: -عليه السال -فقا. 
ُُ، َفَقاَ.: َما وراء ؟ قا.: شر! وجد  شريك ُأَميََّة َيسْ  ْحَماِء َعَلى َتْرِج ي ِبَها، ي َخْوَلَة َيْزنِ ْمَرَأتِ اْطِن اَ بن السَّ

، َكَذا ِفي َهَذا الطَِّريِق َأنَّ الَّذِ  َُ َعاِصِم ْبِن َعِدي ب َُ ي وَ َوَخْوَلُة َهِذِه ِبْن  يًكا ُهَو ِهاَلُ. ْبُن ُأَميََّة،ْمَرَأِتِه َشرِ  اَجَد َم
: َواأْلَْظهَ  َ  َبَياُنُهو َقاَ. اْلَكْلِبي  ْسَبَما َتَقدَّ ََ ِحيُح ِخاَلُفُه  َُ انَّ الَّ ُر أَ َوالصَّ  ؛َعْجاَلِني  ْمَرَأِتِه َشِريًكا ُعَوْيِمٌر الْ ِذي َوَجَد َم

 ِتِهو َواْمَرأَ  ََّلَعَن َبْيَن اْلَعْجاَلِني ِ  -عليه وسلمصلى هللا -النبي  ِلَكْثَرِة َما ُرِوَي َأنَّ 
حْ  ،َواتََّفُقوا َعَلى َأنَّ َهَذا الزَّاِنَي ُهَو َشِريُك ابن َعْبَدةَ  َُ َقْيسب َوَشِريٌك بَ َن ُعَوْيِمٌر َوخَ ، َوَكاَماءُ َوُأم ُه السَّ ِني ْوَلُة ِبْن

ُة فِ  َْ َهِذِه اْلِقصَّ ُب ِمَن اْلِهْجرَ َعمِ  َعاِصمب، َوَكاَن ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -  َرُسوِ. هَِّ ْنَصَرفَ ِة، مُ ي َشْعَباَن َسَنَة ِتْس  -َصلَّى هَّ
اَرُقْطِني  َعْن َعْبِد هَِّ  و َوَرَوى الدَّ َضْر ُ َجْعَفرب  ْبنِ  من تبو  إلى المدينة، قاله الطََّبِري  ََ َصلَّى -َرُسوَ. هَِّ   َقاَ.: 

ُ عَ  يَن َّل عن َبْيَن ُعَوْيِمرب اْلَعْجاَلِنيِ  َواْمَرَأتِ  -َلْيِه َوَسلَّمَ هَّ َُ ِه، مَ َِ من  -عليه وسلم صلى هللا-سو. هللا ر  ْرِج
يه  علصلى هللا-فقا. له رسو. هللا  ،هو َّلبن السحماء :وقا. ،وأنكر َملها الذي في اطنها ،غزوة تبو 
ِريِقِه طَ ِفي  وَلى َخْملب عَ ْنَبِر َد اْلمِ َفاَلَعَن َبْيَنُهَما َاْعَد اْلَعْصِر ِعنْ  «افقد نز. القرتن فيكم ،ها  امرأتك» :-وسلم

اِ  ْبِن ُعْثَماَن َعْن ِعْمَراَن ْبِن َأِبي َأَنسب َقاَ.: حَّ َُ عَ  اْلَواِقِدي  َعِن الضَّ  "فذكرهو ووووووْعَفرب يقو. جَ َد هَِّ ْبَن بْ َسِمْع
 ضعيف.والواقدي ضعيف، الواقدي 

َِ َأوْ ُكهَعها   ِفهي  ( سورة النهههور[6]) }َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم{ :قوله تعالى :الثالثة" ، َسهَواٌء َقهاَ.: َزَنْيه  َيها لِ  َرْمهيب
ههي، َفههِ نَّ اْْلَيههَة  َأْرَبَعههِة ُب اللِ َعههاُن ِإْن َلههْم َيههْأِ  اِ َيِجههٌة َعَلْيههِهو وَ ْشههَتِملَ مُ َزاِنَيههُة َأْو َرَأْيُتَههها َتْزِنههي، َأْو َهههَذا اْلَوَلههُد َلههْيَس ِمنِ 
و َوَقهْد ُروِ ِل اْلَحدِ ُشَهَداَء، َوَهَذا َقْوُ. ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء َوَعامَِّة اْلُفَقَهاِء َوَجَماَعِة َأهْ  َِ اَن َي َعهْن َماِلهكب ِمْثهُل َذِلهَكو َوَكهي

مْ َماِلٌك َيُقوُ.: ََّل ُياَلِعُن ِإَّلَّ َأْن َيُقوَ.: رَ  ََ  "َلًدا ِمْنَهاووَ اًل َأْو َأْيُتِك َتْزِني، َأْو َيْنِفي 
 هعني ال بد من التصري ، ال بد من التصري  برؤية الزنا.

: إِ " َناَِ َوَيْحَيى ْبِن َسِعيدب َواْلَبتِ يِ  ِمْثُل َقْوِ. َماِلكب ْؤَيهِة َأْو ا َتِجهُب اِ ُب ِااْلَقهْذِف َوِإنََّمهاَلَعَنهَة ََّل َتِجهنَّ اْلمُ َوَقْوُ. َأِبي الزِ  الر 
، وَ  ْعَوى اَِّلْسِتْبَراِء، َهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر ِعْنَد َماِلكب ََ َُ ُ. ِلُعُمو ِ وَ ْبُن اْلَقاِسِمو َقاَلُه اَنْفِي اْلَحْمِل َم ِحيُح اأْلَوَّ  :لهقو  الصَّ

 " }َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم{
 على الزنا. هعني بالزنا، بهي ل ٍظ ءاع مما يدل

 َِ يَجاِب اللِ َعاِن ِاُمَجرَّ : َوَظاِهُر اْلُقْرتِن َيْكِفي إلِ ُلوا َعَلْيِه، ََّل ْن َغْيِر ُرْؤيَ مِ ْلَقْذِف اَقاَ. اْبُن اْلَعَرِبيِ  يََّما َوِفهي ِسهةب، َفْلُتَعوِ 
َُ اْمَرَأِتِه َرُجهاًل؟ َفَقه ََ َرُجاًل َوَجَد َم ِحيِح: َأَرَأْي َِ الصَّ ِبهاْلَحِدي  «اذههب فهأ  بههاف» :- عليهه وسهلمهللاصهلى -ي  اَ. النَّ

ْؤَيُة  ،وأجمعوا أن األعمى يالعن إذا قذف امرأته ،ولم يكلفه ذكر الرؤية َِ الر  َعهَن اللِ َعهاِن َمها ََّل  ْن َشْرطِ مِ َوَلْو َكاَن
 "ووقد ذكر ابن القصار عن مالك ،اأْلَْعَمى، َقاَلُه أبو عمر
 وبعض النسخ ابن عمر

 ابن عمر ها ةيخ. :لوطا
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 ال، هو فبو عمر بن عبد البر.
اِر َعْن َماِلكب َأنَّ ِلَعاَن اأْلَْعَمى ََّل َيِصح  ِإَّلَّ  َُ فَ َأْن َيقُ  "َوَقْد َذَكَر اْبُن اْلَقصَّ  وْرَجُه ِفي َفْرِجَهاوَ.: َلَمْس

ا على قول المبصر: رفيت.  هعني قياس 
ُة ِلَماِلكب َوَمِن اتَّبَ   اُوََ َعهِن اْبهِن َعبَّها ب َواْلُحجَّ -. بهن أميهةجهاء ههال  :قها. -همهاضهي هللا عنر -َعُه َما َرَواُه َأُبو ََ

ُد الثَّاَلَثِة الَِّذيَن ِتيَب َعَلْيِهمْ  ََ َُ اِ َد َأْهِلهِه َرُجهَجهَد ِعْنه، َفَجاَء ِمْن َأْرِضهِه ِعَشهاًء َفوَ -َوُهَو َأ ُأُذِنهِه اًل، َفهَرَأى ِاَعْيِنهِه َوَسهِم
تَّههى َأْصههَبَح، ُثههمَّ َغههَدا َعَلههى َفَلههْم  ََ  هلههي عشههاءً أإنههي جئههَ  ،يهها رسههو. هللا :فقهها. -صههلى هللا عليههه وسههلم-َيِهْجههُه 

واشتد  ،ما جاء اه -صلى هللا عليه وسلم-فكره رسو. هللا  ،وسمعَ اأذني ،فرأيَ اعيني ،فوجد  عندهم رجاًل 
َوَذَكههَر  اْليههة [6: ]سههورة النههههور نُفُسههُهْم{ْم َيُكههن لَُّهههْم ُشههَهَداء ِإَّلَّ أَ }َوالَّههِذيَن َيْرُمههوَن َأْزَواَجُهههْم َوَلهه :فنزلههَ ،عليههه

و َوُهَو َن   َعَلى َأنَّ اْلُماَلَعَنَة الَِّتي َقَضى ِفيَها َرُسوُ. هَِّ  ََ ؤْ  َعَلْيهِه َوَسهلَّى هَُّ َصهاْلَحِدي َْ ِفهي الر  َيهِة، لََّم ِإنََّمها َكاَنه
َُ َفاَل َيِجُب َأْن يَ  ى َذِلَكو َوَمْن َقَذَف اْمَرَأَتُه َوَلْم َيْذُكْر ُرْؤَيًة   اِ {َيْرُموَن اْلُمْحَصهنَ  }َوالَِّذينَ  :تعالىقوله  ُمو ِ ِلعُ  ؛دَّ َتَعدَّ
 "و[4: ]سورة النههور

 م ن األل  ا  اس واه م ا الل ظ  ي ا محد  ال هعن ي ن  ي -عليه الصال  والسالم-حدات  ي عصره كوع الواقعة التي 
ا وإال  المقص و  الرم ي، إ  ،كر  ي القصة التي حصلت ه ا مثال من األمثل ةهعني ما    التي تدل على المقصو ، 

 ع  ن ن س  ه الح  د؟ هد   د فرب       ا  لزم  ه الح  د، ءي  ف ي  درفص  رب بهن   ا زن  ت فو رماه  ا بهن   ا زاني  ة، المقص  و  فن  ه ق  
 ة ا ال.
َواَِّلْسِتْبَراِء َاْعَدُهو  ءطيالو بد من ذكر عد   وَّل ،ةِ ْؤيَ أِلَنَُّه َأْقَوى ِمَن الر   ؛ْلَتِعنُ ِإَذا َنَفى اْلَحْمَل َفِ نَُّه يَ  :"الرَّاِاَعةُ 

 ََ َِ ُعَلَماُؤَنا ِفي اَِّلْسِتْبَراِء، َفَقاَ. اْلُمِغيَرُة َوَماِلٌك ِفي َأ ْيَضٌةو َوَقاَ. َماِلٌك َأيْ ذَ َيْجِزي ِفي  َما:ْوَلْيهِ ِد قَ َواْخَتَل ََ ًضا: ِلَك 
ِحيُح اأْلَ  و َوالصَّ َيضب َِ .ُ ََّل َيْنِفيِه ِإَّلَّ ِبَثاَلِث  مِ أِلَنَّ َبَراَءَة الرَّ  ؛وَّ ُُ بِ  ِمَن اَِ ْغِل َيَق  "وةِ َها َكَما ِفي اْسِتْبَراِء اأْلَمَ لش 

 الحيضة الواحد ، ء ل   ي غيره من ال سوخ من االستبرا .هعني  ي 
َيضب  َِ َكى اللَّْخِمههَُّ ِإْن َشاَء  ،قِ ي الطَّاَل ِفي اْلَعَدَِ ِلُحْكمب تَخَر َيْأِتي َبَياُنُه فِ  "َوِإنََّما َراَعْيَنا الثَّاَلَث  ََ ي  َعهْن  َتَعاَلىو َو

ْبهِن ِفهي ِكَتهاِب اِبهِه َقهاَ. َأْشهَهُب َلهى اْلَحْمهِلو وَ عَ َيهْأِتي  أِلَنَّ اْلَحهْيَض  ؛َماِلكب َأنَّهُه َقهاَ. َمهرًَّة: ََّل ُيْنَفهى اْلَوَلهُد ِااَِّلْسهِتْبَراءِ 
 ."اْلَموَّازِ 

م   الحم  ، والص واب فن ه ال هجتم  ، ول و ص   ع الحام  تح يض، وفن ه هجتم   الح يض إ :ه ا الزم ء  من هقول
 بالحيض معنى. دا فو االعتلالستبرا  ا تماعه لما ءاع 

 ووالمغيرةابن وقاله  ،وبه قا. أشهب في كتاب ابن المواز
 ؟عندك ابن المغير  فو المغير 

 والمغيرةوقاله  :الطالب
 نعم.

ِة اْلَحمْ َأْكَثرُ  أِلَنَّهُ  ؛"َوَقاَلُه اْلُمِغيَرُةو َوَقاَ.: ََّل ُيْنَفى اْلَوَلُد ِإَّلَّ ِاَخْمِس ِسِنينَ  َ و  ُمدَّ  ِل َعَلى َما َتَقدَّ
 و"عان عندنا يكون في كل زوجين َرينالل :اْلَخاِمَسةُ 

 م ، هحتم  فنه من الزوج، بجماٍع حص  له قب  ه ا الزنا.هعني ما  وع ه ه المد ، مد  فكثر الح
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 (3) النورسورة -تفسري القرطيب

 " ووكانا أو عبدينالخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين َرين 
ال رق  ة و  ، فوينت   ي الح  د م  ن الق  ا ،فع ينت   ي الول  د بمج  ر  اللع  اع، والول  د ال ائ  د  المرتب  ة عل  ى اللع  اع انت   ا  الح  د

م ا    الول د هحتم   فع هك وع م ن ي ط ٍر  ومع ت  ي ه الم رف ،  إ ا وق  الزنا   على ما سيهتي، واإلةكال فنهدبالمؤ 
ل د، و ت و علي ه الحك م الد رعي   انت ى التر فبيه، من ما  الزوج، ويحتم  فع هكوع من ما  الزان ي،   ا ا وق   اللع اع 

ي و  د حك م ة رعي   يلك ن ال ي تم الب ت   ي الحك م الد رعي إال بمث   ه  ا، ال همك ن فع واالحتمال قائم فن ه ألبي ه، 
 ، المقص و  فع ه  ا حك م ة رعي،مم ا.... فوا م إع ء اع من ه تي األحكام عامة لسائر الن ا،، ك  قضيٍة بعين ا، ته

ه ق ال: إع   ا ل ب  -علي ه الص ال  والس الم-محق  ، والنب ي  اوقد هك وع الواق   فن ه م ن م ا  فبي ه، وءون  ا زن ت زن  
فع ت هتي  ؟قس م اال   هوإع  ا ل ب ه ء  ا    ي ءا ب ة، هعن ي م ا  ي به ء ا   ي صا قة،  لإع  ا  ك ا   و ألبيه،
ت  ي ه، ووق   الحم   ألنه من ما  فبيه، ه ا  ي حالة م ا إ ا زن ت   ي ط  ٍر  ومع  ءا بة هي بيه و به على ةك  ف

    ي ص  ا قة، وإع    ا ل ب  ه ألبي  ه  اهعن  ي ة  بي    ، ي  ه م  ن زو    ا، هعن  ي التقس  يم    ي الح  دي : إع    ا ل ب  ه ء   ا
ا هحتم   م  ألع ما  فبيه قد سب  الزان ي؟ ألبيه وهي ءا بة؟ افع تهتي به ةبي   للزاني   ي ءا بة، فال هحتم   اةبي   
  القسمة حاصر  فو غير حاصر   ي الحدي ؟ اإ    ه ا؟

 طالب: غير َاصرةو 
وفن   ا ص  دا ال  زوج، حينم  ا قض  ى ب    ا و ء  ر ه   ا ءهن  ه اس  تروب إل  ى  -علي  ه الص  ال  والس  الم-ألع الرس  ول  نع  م 

 .امر على ما يدل على ء ب ا غالب  كا بة،  قصر األ
 ؟ينتفيأ  ترتب عليه َكم هل يولو وجد أنه أشبه اأبيه : طالب
 تترتو عليه آاار، تترتو عليه آاار.ما  ام ابت اللعاع  ،، ينت يال ال
ْيِن َكاَنها َأْو َعْبهدَ  " هرَّ َُ ِه َقهاَ. ، َفاِسهَقْيِن َأْو َعهْدَلْيِنو َوِبهَأْو َكهاِفَرْينِ  ِمَنْينِ ْيِن، ُمه ْ اللِ َعاُن ِعْنَدَنا َيُكوُن ِفهي ُكهلِ  َزْوَجهْيِن 

ُجِل َوَأَمِتِه، َوََّل َبْيَنُه َوَبْيَن ُأ ِ  وَ  و َوََّل ِلَعاَن َبْيَن الرَّ اِفِعي  هَدةب، ِفهي َوَلهُد اأْلََمهِة َعْنهُه ِإَّلَّ ِقيهَل: ََّل َيْنتَ وَ َلهِدِهو الشَّ َِ  ِبَيِمهينب َوا
هَواُبو وَ ُ. َتْحِصيُل َمذْ اأْلَوَّ اَلِف اللِ َعاِنو َوَقْد ِقيَل: ِإنَُّه ِإَذا َنَفى َوَلَد ُأ ِ  اْلَوَلِد ََّلَعَنو وَ ِاخِ  ، َوُهَو الصَّ َقهاَ. َأُبهو َهِب َماِلكب

ْيِن ُمْسهِلَمْينِ  رَّ َُ ِنيَفَة: ََّل َيِصح  اللِ َعاُن ِإَّلَّ ِمْن َزْوَجْيِن  ٌة، َوِعْنهَدَنا َوِعْنهَد ا للِ َعهاَن ِعْنهَدهُ انَّ ألَِ َوَذِلهَك  ؛ََ هاِفِعيِ  َشهَهاََ لشَّ
َْ َيِميُنُه َصحَّ َقْذُفُه َوِلَعاُنُهو   َيِميٌن، َفُكل  َمْن َصحَّ

َُ امْ  َواتََّفُقوا َعَلى َأنَُّه ََّل ُبدَّ َأْن َيُكوَنا ُمَكلََّفْيِنو َوِفي َقْوِلِه:" َوَجدَ  لِ َرَأِتِه َرُجهاًل"َم َة َتِجهُب َعَلهى يهٌل َعَلهى َأنَّ اْلُماَلَعَنهو ََ
َْ تَيُة الل ِ ةب، َوَنزَ أِلَنَُّه َلْم َيُخ َّ َرُجاًل ِمْن َرُجلب َوََّل اْمَرَأًة ِمَن اْمَرأَ  ؛ُكلِ  َزْوَجْينِ  }َوالَِّذيَن  َ.:َعاِن َعَلى َهَذا اْلَجَواِب َفَقاَل

وههو قهو.  ،لمدينهةوإلهى ههذا ذههب مالهك وأههل ا ،من زوج ايخ  زوجً  ولم [6: ]سورة النههور َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم{
ِِ َفأَ َوَأْيًضا َفِ نَّ اللِ َعاَن ُيوِجُب َفْسَخ الن ِ ، الشافعي وأَمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ، َفُكهل  َمهْن ْشهَبَه الطَّهاَلقَ َكها
اٌ ، َقاَ. هَُّ َيُجوُز َطاَلُقُه َيُجوُز ِلَعاُنُهو َواللِ َعاُن َأْيَماٌن ََّل شَ  هق  ِمه :لقائلينا َوُهَو َأْصَدُق  َتَعاَلى َهاََ ََ ُتَنا َأ ن }َلَشهَهاََ

ِتِهَما{  { َلَرُسهوُ. هَِّ َقهاُلوا َنْشهَهُد ِإنَّهكَ  }ِإَذا َجاءَ  اْلُمَناِفُقونَ  :وقا. تعالى ،أي أيماننا [107: سورة المائدة] َشَهاََ
لهوَّل » :- عليه السال-قا. و  [2: ]سورة المنافقون  }اتََّخُذوا َأْيَماَنُهْم ُجنًَّة{ :ثم قا. تعالى[ 1: ]سورة المنافقون 

 "و«األيمان لكان لي ولها شأن
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َب    َة  َ }َ َد َ اَ    َفَح ِدِهمأ فَ ل ظ اته ال، آه ال اللع اع ت دل عل ى فن ه ة  ا  ،  ه  اللعاع فهماع فو ة ا  ؟لكن   اَ اٍل{رأ
َبَ  َةَ اَ اٍل{}َفعأ َتدأ  ،[6: ]سور  الن  ور وة  ا   العب د هن  ا ة  ا   ب :وإ ا قلن ا سماها ة ا  ،  [8: ]سور  الن  ور َ َد َفرأ
هم اع تهكي د ه  ه األوه   يل زم  ،ن  ا فهم اعإ :إ ا قلن األن  ا ة  ا  ، و   وال تص   ال هص  اللعاع م ن العب د ،ال تجوز

؟ فو ؟ ه   يل زم ه  ا؟ فو هك  ي فع هد  د م ن  وع هم ينن  ا ة  ا  إإ ا قلن ا  ؟بل ظ الد  ا   فو الد  ا   بل  ظ اليم ين
  .وهللا إنه رآها زنت، ام تقول: وهللا إن ا ما زنت، من غير فع تد د هحلف من  وع ل ظ الد ا  ؟

 ه، من ء  من صّ  طالقه صّ  لعان ه تص  من العبد وغير ول ا مر   عند الجم ور فن ا فهماع، العلى ء  حال 
و   ا  م  ا ي  دل عل  ى إط  الا ل   ظ م  ا تك  وع    ي ح    الح  ر،    ي ح    الرقي    مث    ى اللع  اع ألع اتا  ار المترتب  ة عل  

ول  نَّ َ  َلَرس  إِ }َق ال وا َندأ َ د   -رحم ه هللا-الد ا   والمرا  اليمين،  د ا تنا فح  م ن ة  ا ت ما، مث   م ا  ء ر المؤل ف 
{ام قال بعد  ل :  َّللاَِّ{ مأ  .}اتََّخ  وا َفهأَماَن  

ِ{القو. طالبوووووووووو  َّّ ا ب ِاا ُُ َشَهاََ ِدِهْم َأْرَب ََ ُة َأ  وووووووووووووو}َفَشَهاََ
ِ{}اتهة نعم، آهة:  ؟ينف َب   َةَ اَ اٍل ِباَّللَّ  ( سور  الن  ور[.6]) َ َدَ اَ    َفَحِدِهمأ َفرأ

 طالب:وووووووووووووووووووو
  .اما هصير همين   ؟ا: فة د باهلل صار همين  هلل، لو قالال، حتى لو قال: فة د با

تحل ف فرب   ة  ا ال  رب  ،هعن ي  حل ف فح دهم ب اهلل، وفع تد  د ف د  ا   فح دهم  (فحل ف)معن ى  (فة د)لو ضّمن 
 هعني فهماع،  ا ا ضّمن ساغ  ل .

َجهٌج ََّل َتُقهوُ  َعَله" َُ ِنيَفَة َفِهَي  ََ َتجَّ ِاِه الثَّْوِري  َوَأُبو  َْ ، َوَأمَّا َما ا َِ مِ ى َسهاقب هِدي ََ ِرو ْبهِن ُشهَعْيبب َعهْن َأِبيهِه َعْمه ْنَهها 
و َقا.َ  ِه َعْبِد هَِّ ْبِن َعْمرب لهيس بهين  :عهانيس بيهنهم للهأربعهة » :-صلى هللا عليه وسلم-قا. رسو. هللا  َعْن َجدِ 

يههة لعههان ،ولههيس بههين الحههرة والعبههد لعههان ،الحههر واألمههة لعههان مسههلم ولههيس بههين ال ،ولههيس بههين المسههلم واليهَو
 "رجه الدارقطني من طرق ضعفها كلهاوأخ «عانوالنصرانية ل

  ا ل  رآه ا ق د زن ت ا مالزن ا، م ا ا هص ن ؟ إ ا    امنلكن إ ا و د ولد من ءتابية ويجزم فبوه فنه ليس له، وقد رفى 
 ا  يما لو تزوج فمة .، وق  مث  ه النت ا  الولد؟ ال بد من اللعاعءيف هصن   بولد

ى ِإَله ِه َقْولهُه، َوَلهْم َيْرَفْعههُ َأِبيهِه َعهْن َجهد ِ  ْيبب َعهنْ ْبِن ُجَرْيجب َوُهَما ِإَماَماِن َعْن َعْمِرو ْبِن ُشهعَ "َوُرِوَي َعِن اأْلَْوَزاِعيِ  َوا
}َوَلْم  :اء اقولهواَتجوا من جهة النظر أن األزواج لما استثنوا من جملة الشهد ،-صلى هللا عليه وسلم-النَِّبي ِ 

ُتُهو َوَأْيًضا فَ َوَجَب َأَّلَّ ُياَلِعَن ِإَّلَّ  [6: ]سورة النههور َأنُفُسُهْم{َيُكن لَُّهْم ُشَهَداء ِإَّلَّ  َْ َيمِ  َمْن َتُجوُز َشَهاََ يًنها َلهْو َكاَنه
يِدَها ِقَياُمَها ِفي اَّلعداَ مقا  الشهَو في الزنا ْ ، َواْلِحْكَمُة ِفي َتْرَِ ََ ِة َفِ نََّهها َيِميِن اْلَقَسهامَ بِ : َهَذا َيْبُطُل و ُقْلَناَما ُرَِ 

ةب ِإْجَماًعا، َواْلِحْكَمُة ِفي َتْكَراِرَها التَّْغِليُظ  َْ ِاَشَهاََ ُر َوَلْيَس َماءِ ي اْلُفرُ فِ ُتَكرَّ : َواْلفَ وِج َوالهدِ  ْيَصهُل ِفهي و َقهاَ. اْبهُن اْلَعَرِبهيِ 
ُِ ِلَنْفِسههِه ِفههي ِإْثَبهها ِ  ْوَج َيْحِلهه ٌة َأنَّ الههزَّ ْعههَواهُ َأنََّههها َيِمههيٌن ََّل َشههَهاََ ههدب أَ يِصههِه ِمههَن اْلَعههَوَتْخلِ   ََ ََ َِ َيُجههوُز أِلَ ْن َذاِب، َوَكْيهه

ْكًما َعَلى َُ ِريَعِة َأنَّ َشاِهًدا َيْشَهُد ِلَنْفِسِه ِاَما ُيوِجُب  ِعَي ِفي الشَّ  و"ي اأْلَْصِل َمْعُدوٌ  ِفي النََّظرِ َهَذا َاِعيٌد فِ  َغْيرِهِ  َيدَّ
م ا نبي، هد  د إلب را  ن س ه، وال يتج ه فع هد  د اإلنس اع لن س ه  و هد د لن س ه،  لو ءانت ة ا   :حجة قوية، هقول

   المدعي، واليمين  ي ح  المنكر.ب ا عن ن سه، ول ل  الد ا    ي ح اليمين يدرف
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َسةُ " اَِ َِ اْلُعَلَماُء ِفي ُماَلَعَنِة اأْلَْخَرِ ، َفَقاَ. َماِلٌك َوال :السَّ اِفِعي  َواْخَتَل ِظَههاُرُه وَ نَُّه ِممَّْن َيِصح  َطاَلُقهُه أِلَ  ؛نُ : ُياَلعِ شَّ
 "وَوِإياَلُؤُه، ِإَذا ُفِهَم َذِلَك َعْنهُ 
 هعني باإلةارال الم  مة.

يمكننها  فهال ،لعهانوألنهه قهد ينطهق بلسهانه فينكهر ال ،ألنهه لهيس مهن أههل الشههاَة ؛َّل يالعهن :وقها. أبهو َنيفهة"
 "وإقامة الحد عليه

فن   ا م   ا فر ل  :، هق   وللبع   د، هعن   ي ءون   ه ينك    ، ق   د ينكق   ه هللا بع   د  ل     ا   م ينك   ر اللع   اعه    ا احتم   ال     ي غاه   ة ا
 لكن ه ا  ي غاهة البعد.باةاراتي ه ه اللعاع، 

ِليُل َعَلْيِه، َواْلَحمْ " َ  َهَذا اْلَمْعَنى ِفي ُسوَرِة" َمْرَيَم" َوالدَّ َِّّ َوَقْد َتَقدَّ  و ُد 
اِاَعةُ  ِنيَفَة ُعُموَ  اْْلَيِة َفَقاَ.: إِ َقاَ. اْبُن اْلعَ  :السَّ ََ : َرَأى َأُبو  َجَهها  َزْوَجَتهُه االزنها َقْبهَل َأْن يَ ُجهَل ِإَذا َقهَذفَ نَّ الرَّ َرِبيِ  َتَزوَّ

َنُه َقْوُلههُه َتَعههاَلى ههُه ُياَلِعههُن، َوَنِسههَي َأنَّ َذِلههَك َقههْد َتَضههمَّ وهههذا  رة النههههور[( سههو 4]) {َن اْلُمْحَصههَنا ِ  َيْرُمههو}َوالَّههِذينَ  :َفِ نَّ
ال فه ،وههذا قهذف َّل يلحهق فيهه نسهب ،وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب ،رماها محصنة غير زوجة

  و"كما لو قذف أجنبية ايوجب لعانً 
  .ألع العبر  بالحال ال بالمآل وهي  ي وقت الق ف ف نبية 

ْمههٌل َيَتَبهرَُّأ ِمْنههُه ََّلَعههنَ   َيْنِفَيههُه َأوْ ِريهُد َأنْ َفههِ ْن َكهاَن ُهَناِلههَك َنَسههٌب يُ ِإَذا َقههَذَفَها َاْعههَد الطَّهاَلِق ُنِظههَرْ ،  :الثَّاِمَنهةُ  َوِإَّلَّ َلههْم  ََ
: ََّل ُياَلِعهُن ِاَحها.ب  َْ ِبزَ  ؛ُياَلِعْنو َوَقهاَ. ُعْثَمهاُن اْلَبتِ هي  نِ ْوَجهةبو وَ أِلَنََّهها َلْيَسه ََ  ؛ْينِ يَفهَة: ََّل ُياَلِعهُن ِفهي اْلهَوْجهَ َقهاَ. َأُبهو 

ْوِجيَّه َْ ِبَزْوَجةبو َوَهَذا ُيْنهَتَقُض َعَلْيهِه ِااْلَقهْذِف َقْبهَل الزَّ َِ َقهْد أِلَنَّ ال ؛ًفها، َبهْل َههَذا َأْوَلهىا َذَكْرَنهاُه تنِ ِة َكَمهأِلَنََّها َلْيَس َكها نِ 
ْنِتَفاَء ِمَن النََّسِب َوَتْبِرَئَتُه ِمْن َوَلدب َيْلحَ  َ  َوُهَو ُيِريُد اَِّل ْمهٌل ُيْرَجهى َعاِنو َوِإَذا َلْم َيُكهْن ُهَناِله ُبدَّ ِمَن الل ِ ِه َفاَل اِ ُق َتَقدَّ ََ َك 

ََ ُعُمههوِ  َقْوِلههِه َتَعههًفا ُمْطَلًقهها ََ َكههاَن َقههذْ َوََّل َنَسههٌب ُيَخههاُف َتَعل ُقههُه َلههْم َيُكههْن ِللِ َعههاِن َفاِئههَدٌة َفَلههْم ُيْحَكههْم ِاههِه وَ   :اَلىاِخههاًل َتْحهه
ِهوَوَبَطَل َما َقاَلُه اْلَبتِ ي  لِ  َوَجَب َعَلْيِه اْلَحد   وواْلية [4: سورة النههور] ُموَن اْلُمْحَصَناِ {َوالَِّذيَن َيرْ }   ُظُهوِر َفَساَِ

ِة  :التَّاِسَعةُ  ُجِل َوَزْوَجِتِه َاْعهَد اْنِقَضهاِء اْلِعهدَّ ه َّلَّ ِفهيإِ ََّل ُماَلَعَنَة َبْيَن الرَّ َِ ُجهلُ  َدةب، َوِههيَ َمْسهَأَلةب َوا  َغاِئًبها َأْن َيُكهوَن الرَّ
هنها َاْعهَد  َدُ  َفَيْنِفيِه فله أن يالعنها ههاُتَها، ُثمَّ َيقْ ِضي ِعدَّ َفُيَطلِ ُقَها َفَتْنقَ  ،َفَتْأِتي اْمَرَأُتُه ِبَوَلدب ِفي َمِغيِبِه َوُهَو ََّل َيْعَلمُ 
ِةو َوَكَذِلَك َلْو َقِدَ  َاْعَد َوَفاِتَها َوَنَفى ا َتهٌة َاْعهَد ُمهَوِههَي مَ  ْلَوَلَد ََّلَعهَن ِلَنْفِسههِ اْلِعدَّ ِة، َوَيِرُثَههيِ  ةب ِمهَن اْلِعهدَّ َْ  ؛ادَّ أِلَنََّهها َماَته

 َقْبَل ُوُقوِع اْلُفْرَقِة َبْيَنُهَماو"
 ل الال ي دخ  عل ى فهل ه م ن ل يس  نعم، يتر   اللعاع  ي ح  الزوج إ ا و د هناك حم ، وو د ولد، ال بد من ن ي ه

نس بة ل ه ألع فم ر اللع اع ة ديد بال  ا الزنا،  لو طلق ا من غي ر لع اع   من همولم تح ،ا إ ا لم هكن اّم ولدفممنه، 
  .فو ل ا إع ءانت ءا بة اإع ءاع ءا ب  

 ، فم ا إ اع، وال رقة تحص   ب الكالا ب دوع لع اع، وهللا المس تعاتبة على اللعاع هي انت ا  الولدوال ائد  العملية المر 
 ال بد من اللعاع.و د الولد  
أو  ،والنهها  يعرفههون ذلههك ،إذا غههاب الههزوج غيبههة معلومههة كههأن كههان فههي سههجن أو كههان خههارج البلههدالطالههب: 
 العن؟على الزوج أن يهل يلز  القاضي 
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   نظروا  ي ه ا إلى فكثر مد  الحم عن ن سه، هعني مد  همكن فع تحم   ي ا، لكن هم  ألنه يدرف  هو هجزم ب  ا
 هحكموع بهكثر مد  الحم .ها تزني،   م منه  ي مث  ه ه الصور  إ ا لم ير هكوع  ألنه هحتم  فع

 : سنتين يا شيخ؟الطالب
 ومّر علينا فن ا خمس، ءهنه قول المالكية.ال، فرب  سنين عند بعض م، 

َُ َذِلهَك ِاَشهْرِطِه ََّلَعهَن َقْبهَل الْ  :اْلَعاِشَرةُ " ُِ ِإَذا اْنَتَفى ِمَن اْلَحْمهِل َوَوَقه هوَ ، َوْضه ِنيَفهَة:ِبهِه َقهاَ. الشَّ ََ و َوَقهاَ. َأُبهو  ََّل  اِفِعي 
 َُ اًء  ؛ُياَلِعُن ِإَّلَّ َاْعهَد َأْن َتَضه ِليلُ َن اأْلَ ِمهأِلَنَّهُه َيْحَتِمهُل َأْن َيُكهوَن ِريًحها َأْو ََ َواِءو َوََ هِريُح ِاهَأنَّ اَْ -لنَِّبهيَّ َنها الهنَّ   الصَّ

فهالن وإن جهاء  اهه كهذا فههو ل ،إن جاء  اهه كهذا فههو ألبيهه :وقا. ،الوضَُّلعن قبل  -وسلمصلى هللا عليه 
 "وفجاء  اه على النعَ المكروه

 ي ءونه ألبيه.، وإال  اللعاع ين احقيقة ال حكم   فو حقيقة ؟ اإع  ا ل به ء ا   و ألبيه حكم  هعني 
ُبِر ِلَزْوِجِه ََّلَعَنو َوَقاَ. َأبُ  ئاالوطإذا قذف  :الحاَية عشرة " ِنيَفَة:ِفي الد  ََ َلى َأْصِلِه ِفهي َأنَّ ، َوَبَناُه عَ نُ ََّل ُياَلعِ  و 

و َوَهههَذا َفاِسههدٌ  َخهه ،أِلَنَّ الرمههي اههه َمَعههرَّةٌ  ؛اللِ ههَواَط ََّل ُيوِجههُب اْلَحههدَّ ََ َوَقههْد ََ }َوالَّههِذيَن َيْرُمههوَن  :َتَعههاَلى ُعُمههوِ  َقْوِلهههِ  َل َتْحهه
 "وي األعراف والم منون أنه يجب اه الحدوقد تقد  ف [6: سورة النههور] َأْزَواَجُهْم{

 .-نسهل هللا السالمة والعا ية–هجو بالرمي بالزنا فو اللواط  نعم حد الق ف
: ِمْن َغِريِب َأْمرِ  :"الثَّاِنَيَة َعْشَرةَ  ُجِل َأنَّ َقاَ. اْبُن اْلَعَرِبيِ  هدَّ ِإنَّهُه ِإْن  ،وجتهه وأمهها اهالزنىِإَذا َقهَذَف ز  :ُه َقا.َ  َهَذا الرَّ َُ 

، َوِإْن ََّلَعَن ِللْ  َِ د  اْلِبْن ََ د  اأْلُ ِ ،  ِبْنَِلْْلُ ِ  َسَقَط  ََ َُ َلُهْم ِفيهِ َه َلُه، َومَ  َوجْ َهَذا ََّل وَ َلْم َيْسُقْط  ْحَكهى، َوَههَذا َشْيًئا يُ  ا َرَأْي
َِ َوِههَي َزْوَجهٌة ِاَحه ا، َفِ نَُّه َخ َّ ُعُموَ  اْْلَيِة ِفي اْلِبْنه اِلَثهَة ََّل َأْصهلب َقاَسهُه َعَلْيهِهو الثَّ وَ ْن َغْيهِر َأَثهرب  ِ  ِمهدِ  اأْلُ َااِطٌل ِجدًّ

دَّ َوََّل ِلعَ  :َعْشَرةَ  ََ َْ َقْبَل اْلِتَعاِنِه َفاَل  ِنيَفةَ  َهَذا َقاَ. َأُبواَنو َوبِ ِإَذا َقَذَف َزْوَجَتُه ُثمَّ َزَن هاِفِعي  َوَأْكَثه ََ ُر َأْههِل اْلِعْلهِمو َوالشَّ
: ََّل َيْسُقُط الحد عن القاذف، وزني اْلَمْقُذوِف َاْعدَ  ُِ  َأْن ُقهَوَقاَ. الثَّْوِري  َواْلُمَزِني  َمهِة  ِذَف ََّل َيْقهَد َصهاَنِتِه اْلُمَتَقدِ  ََ ِفهي 

ُة فِ أِلَنَّ اَِّلْعِتَباَر اْلَحَصاَنُة َواْلعِ  ؛َوََّل َيْرَفُعَها اِ. اْلَقْذِف ََّل فَّ ََ  و" َاْعَدهُ ي 
ا م  فن ه ل ه مبل ل عل ى   الع وه و اق ة،   الع م ن الن ا،ل ل  ا ل و ة  د اق ةو  ألع العبر  بالح ال، والح ال الق  ف،  نعم

 ص  اروا مم  ن ت  ر  ا  م حص    فع ه  ؤال  الثق  ال  س  قوا،  ،هئبد   ا   الثق  ال ع  ن اس  تي ا ل  هتراخ  ى بع  د اب  ول الح    
 : ألع الح دي  الص حي  ، وإال لما اس تقام ح  اقال هستو ى ب م الح  هموقت الد ا  ، الحال  العبر  بة ا ت م، 

ى فع دل عل ي ال خ،  «  يسب  عليه الكتاب.. راع وبين ا إال ام ال هكوع بينه  ،وإع فحدءم ليعم  بعم  فه  الجنة»
   العبر   ل  ه، إل ى م  ا هخ  تم ب هننتظ  ر ك   اق  ة مع رث لمث    ه   ا، ء   اق  ة   ي الحي  ا  مع  رث لمث   ه   ا،    ال ب د فع 

 بالحال ال بالمآل ولو تغيرل حاله.
 اْلُحهُدوََ  اْلَحهد  َعْنهُهو َوَأْيًضها َفهِ نَّ ِذُف َلهْم َيْسهُقطِ  اْلَقهاَكَما َلْو َقَذَف ُمْسِلًما َفاْرَتدَّ اْلَمْقُذوُف َاْعَد اْلَقْذِف َوَقْبَل َأْن ُيَحدَّ "

َِ الْ  ِليُلَنا ُهَو َأنَّ ُكلََّها ُمْعَتَبَرٌة ِبَوْق َقاَمِةو َوََ َِ اإلِْ ًنهى لهو كهان َواْلَحهدِ  َمعْ  ،يَفاِء اللِ َعهانِ َههَر َقْبهَل اْسهتِ ظَ ُه َقْد ُوُجوِب ََّل َوْق
، َفَكَذِلَك ِإَذا َطهَرَأ  ا في ابتداءب موجوًَ  َة اللِ َعاِن َوُوُجوَب اْلَحدِ  َُ ِصحَّ َداِن َظاِهُرُهَمها ِهَد َشهاهِ َشهِني، َكَمها ِإَذا ي الثَّهاِفهَمَن

تَّههى َظَهههَر ِفْسههُقُهَما ِاههَأنْ  ََ ِتِهَما  ْحُكههَم يَ ا َفَلههْم َيُجههْز ِلْلَحههاِكِم َأْن ْو َشههِرَبا َخْمههرً أَ َزَنَيهها  اْلَعَداَلههُة َفَلههْم َيْحُكههِم اْلَحههاِكُم ِاَشههَهاََ
ِتِهَما ِتْلَكو"  ِاَشَهاََ
 بّين  سق ما  يما بعد؟ هقام الحد.بعد  ل  ت ام لو حكم الحاكم بنا   على فن ما اقتاع؟ لكن لو حكم؟
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َصههاِن ُيْ َخههُذ ِمههْن طريههق الظههاهر َّل مههن  َْ ههِة َواإلِْ عليههه -ا. وقههد قهه ،واليقههينُُ يههَ اْلَقْطههَ"َوَأْيًضهها َفههِ نَّ اْلُحْكههَم ِااْلِعفَّ
 و"وباهلل التوفيق ،فال يحد القاذف إَّل بدليل قاطُ ،«ظهر الم من َمى» :-السال 

 خرج الحدي ؟
 الطالب: ووووو الطبراني في الكبير من َديَووووو

 وه ا ماهر.
 ضعيِ؟طالب: 

 .اضعيف  د  
، وَ ُِ ُهههَو ِلههَدفْ  َمههْن َقههَذَف اْمَرَأَتههُه َوِهههَي َكِبيههَرٌة ََّل َتْحِمههُل َتاَلَعَنهها، :"الرَّاِاَعههَة َعْشههَرةَ  َْ كَ ِهههَي ِلههَدْرِء اْلَعههَذاِبو َفههِ ْن  اْلَحههدِ  اَنهه

ُِ اْلَحدِ  َوَلْم ُتاَلِعْن ِهَي أِلَنََّها لو أقر  لم يلصغيرة َّل تحمل َّل ع  "شيءو زمهان ُهَو ِلَدْف
 ألن ا غير مكل ة.  ال يلزم ا حد

رة التهي فعلى ههذا َّل لعهان علهى زوج الصهغي :قا. اللخمي ،َّل َد على قاذف من لم تبل  :وقا. ابن الماجشون "
 "وَّل تحمل

ألنه قال: ال حد عل ى ق ا ف م ن ل م تبل ل،  عل ى  ن فع تحم  الصغير ؟ولو ءانت صغير ؟ همك تحم  فما لو ءانت
فو إ ا حمل  ت  ه    هن  اك ص  غير  تحم   ؟ تحم   ؟ ص  غير  هه     ي  ه   ا ال لع  اع عل  ى زوج الص  غير  الت  ي ال تحم   ، 

ن ي ع هك   الص غير  :غ،  قول ه، واإلنزال م ن عالم ال البل و حكمنا ببلوغ ا؟ ألن ا ال همكن فع تحم  إال بعد اإلنزال
 قوله: ال تحم .

 : السن؟طالب
  التس .هقولوع السن، 
ُدُهْم َزْوُجَها َفِ نَّ ال: الخامسة عشرة" ََ ْوَج يُ ِإَذا َشِهَد َأْرَبَعٌة َعَلى امرأة االزنى َأ ُهوَُ الثَّاَلَثهُة، َوُههَو  اَلِعُن َوُتَحد  زَّ الش 

و َواْلَقْوُ. الثَّاِني َأنَّ  اِفِعيِ  ُد َقْوَلِي الشَّ ََ وَنو َأ  "ُهْم ََّل ُيَحد 
ا نظرن ا إال الثالا ة،   ا  ل م  يب  ألع له مخ رج ة رعي باللع اع،  بع م إ ا ءاع الزوج من هؤال  الثالاة، ال ي هو را

 ا فرا  ألع النص  اب ءام   ، واللع  اع إنم  ا يلج  ه إلي  ه إ ع ن   ا تح  د وال هح  دو إ :قلن  ا ،ءد   ا ت م اي  ه باعتب  اره ة  اهد  إل
 ألع النصاب ءام .  هنا ال حد عليهو إسقاط الحد عن ن سه، 

"  َْ ْوُج َوالثَّاَلَثُة اْبِتَداًء ُقِبَل ِنيَفَة: ِإَذا َشِهَد الزَّ ََ ِ  المرأةو ُتُهْم وَ َهاََ شَ َوَقاَ. َأُبو  دَّ }َوالَِّذيَن  :تعالى َليلنا قولهو َُ
، فَ شُ ْرَبَعِة ًنا َوَلْم َيْأِ  ِاأَ َقَذَف ُمْحَص  َفَأْخَبَر َأنَّ َمنْ  ،اْلية [4: ]سورة النههور َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِ { دَّ َُ َظاِهُرُه َهَداَء 

ْوُج َرا ب ِلزَ  هَُّ َرَج َعْن َأْن يَ ِتِه َفخَ ْوجَ َيْقَتِضي َأْن َيْأِتَي ِاَأْرَبَعِة ُشَهَداَء ِسَوى الرَّاِمي، َوالزَّ ََ ، ُهوَِ َد الش  ََ   َأْعَلُمو ُكوَن َأ
َسَة َعْشَرةَ  اَِ ْمٌل َفَتَرَ  َأْن َيْنِفَيُه َلمْ  :السَّ ََ ِهٌد: َلُه َأْن ُكوِتِهو َوَقاَ. ُشَرْيٌح َوُمَجاسُ َنْفُيُه َاْعَد  ْن َلهُ  َيكُ ِإَذا َظَهَر ِااْمَرَأِتِه 

ُ ْنِفيِه َفِ نَُّه ََّل ُيْقَبُل مِ ُثمَّ يَ رَّ ِاِه قَ أَ َكَما َلْو  أِلَنَّ ُسُكوَتُه َاْعَد اْلِعْلِم ِاِه رضى ِاِه، ؛َيْنِفَيُه َأَبًداو َوَهَذا َخَطأٌ  هَّ ْنُه، ََ
 وَأْعَلُم"
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ألعراض  م وال أل ه ان م يو  د تس اه  م ن بع ض الع وام  ال  ين ال هحت اطوع بع ض الع وام م ن  ض اهاالق يو د بع ض
غض  و و   ي ح  ال ال ،ه  و ول  دي :هق  ولعن  ه، تج  ده    ي ح  ال الرض  ا  ابعي  د   اال هد  ب ه، ة  ب    اإ ا و   د    ي ول  ده ة  ب   
ه و إم ا ول  دك  –نس هل هللا الس المة والعا ي ة–تب رف من ه، وه   ا ال هج وز بح ال  -إ ا س خ  علي ه-و  ي ح ال الس خ  

 نه ليس بولده، ال بد فع يالعن.إ :باستمرار فو ليس بولدك،  ا ا قال
ههاِاَعَة َعْشههَرةَ  َْ وقهها.: رجههو  أن يكههون ريًحهه :"السَّ ههَر َذِلههَك ِإَلههى َأْن َوَضههَع ْسههَتِريُح ِمههَن ْو ُتْسههِقُطُه َفأَ يههنفأ أَ  اَفههِ ْن َأخَّ

ٌة َما َفِ َذا َتَجاَوَزَها َلْم َيُكنْ  َِ ِفهي َذِلهَك، َفهَنْحُن َنُقهوُ.:َك، َفَقهِد اْختُ َلهُه َذِله اْلَقْذِف، َفَهْل ِلَنْفِيِه َاْعَد َوْضِعِه ُمدَّ ِإَذا َلهْم  ِله
َْ َثاَلثَ  تَّى َمَض ََ و َوَقهاَ. َأْيًضهَقهَوِبَههَذا  ْفُيهُه، َلهُه نَ ُة َأيَّا ب َفُهَو َراضب ِاِه َلْيَس َيُكْن َلُه ُعْذٌر ِفي ُسُكوِتِه  هاِفِعي  ا: اَ. الشَّ

ُة ِمْن َتَمك ِنِه ِمَن اْلَحاكِ   "واعد ذلك مننفيه ُكْن َلُه َيْفَعْل َلْم يَ  ِم َفَلمْ َمَتى َأْمَكَنُه َنْفُيُه َعَلى َما َجَرْ  ِاِه اْلَعاََ
 بالحكم، إع ءاع  اه  بالحكم له  ل . إال إع ءاع  اهال  ألنه رضي به، 

ههُد: ُيعْ  ُمَحمَّ ََ  َِ ًةو َوَقههاَ. َأُبههو ُيوُسهه ِنيَفههَة: ََّل َأْعَتِبههُر ُمههدَّ ََ َفههاِ و َقههاَ. يههِه َأْرَبُعههوَن يَ َتَبههُر فِ "َوَقههاَ. َأُبههو  ُة النِ  ْبههُن اْوًمهها، ُمههدَّ
ِليُل ِلَقْوِلَنا ُهَو َأنَّ  اِر: َوالدَّ ٌ  َعَلْيهِه، َواْسه اْلَقصَّ ٌ   َوَلهدب َلهْيَس مِ ِتْلَحاقَ َنْفَي َوَلِدِه ُمَحرَّ سهُ فهال بهد أن يو  ،عليههْنهُه ُمَحهرَّ

 "؟ويفكر هل يجوز له نفيه أو َّل ،عليه لكي ينظر فيه
 يت رك،  اهحص   الت ر   ءثي ر   الزن ا   ي الك  ر ال  ي  امع  ا  ي ه،هحص  التر  ، ال سيما إ ا ء اع  افحيان   هعنينعم 

مة نس   هل هللا الس   ال–     ا ح   رام  ألن   ه إع فاب   ت الول   د واالحتم   ال فع هك   وع لغي   ره   ل   ه م   د  االا   ة فه   ام ه ك   ر  ي    ا
 .-السالمةنسهل هللا –ء ل  حرام  هوإع ن اه وهو ولد ،–والعا ية
 ،اةر  المصهَها.  وقد جعلهَ ثالثهة أيها  يختبهر بهها ،وتخر َد القلة ،ألنه أو. َد الكثرة ؛وإنما جعلنا الحد ثالثة"

ُمَحمٌَّد َفَلْيَس اْعتِ  ََ  َِ ِة َواا ِاَأْوَلى ِمَن َباُرُهمْ َفَكَذِلَك َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن ُهَناو َوَأمَّا َأُبو ُيوُس ِة اْلِوََّلََ َضهاعِ ْعِتَباِر ُمدَّ ِإْذ  ؛لرَّ
رِ  ِريَعِة، َوَقْد َذَكْرَنا َنْحُن َشاِهًدا ِفي الشَّ ةِ يَعِة ِمنْ ََّل َشاِهَد َلُهْم ِفي الشَّ  "و اْلُمَصرَّاةِ  ُمدَّ

 رع فولى من إلحاقه بما ال فص  له.من الدفص  لح  به ال رع هناك فص  همكن فع ي  هعني إ ا ءاع 
 و: الجينا طالب

 ر   ب ا.ه ه قرائن وليست ف لة، قرائن ي  
 و-االهاء– ا أو ألجنبي يا زانيةإذا قالَ امرأة لزوجه :قا. ابن القصار :الثامنة عشرة

زو ت ه: ل وقالت: ه ا زاني ة،  م ا الحك م؟ فو ق ال الر    ،عني بل ظ ما تق ف به المرف ، ق  ت الر   بما تق ف المرف  ه
 ؟ها زاعٍ 

ا أِلَْصَحاِبنَ  َُ َأْعِرُف ِفيِه َنصًّ ، َفَلْس ، َوَقْد َزاََ ِلِه اْلَحد  َوَعَلى َقائِ  ، َقْذًفاُه ِعْنِدي َيُكونُ َلِكنَّ ا، وَ "َوَكَذِلَك اأْلَْجَنِبي  أِلَْجَنِبي ب
ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِنو َوَقاَ. َأُبو َنيفة و  ََ اِفِعي   ْرًفا، َوِبِه َقاَ. الشَّ  ا َأنَُّه ِإَذا َقا.َ َواتََّفُقو  َيُكوُن َقْذًفاو وسِ: ََّل أبو يََ

ِليُل َعَلى َأنَُّه َيُكوُن فِ  :َِّلْمَرَأِتهِ  جُ َيا َزانب َأنَُّه َقْذٌفو َوالدَّ ْكُمُه، ثَ اَب ِإَذا ُفِهَم ِمْنُه َمْعَناُه َو َأنَّ اْلِخطَ ْذًفا هُ قَ ِل ي الرَّ َُ  ََ َب
و َأََّل َتَرى َأنَُّه ِإَذا َقاَ. لِ  ََ زَ  :َأةِ ْلَمرْ َسَواٌء َكاَن ِبَلْفظب َأْعَجِمي ب َأْو َعَرِبي ب ألن معناه يفهم  ؛اكان قذفً  -افتح التاء-َنْي

 ْسَوٌة{نِ اَ. }َوقَ  :لقوله تعالى ؛وسِ أنه لما جاز أن يخاطب الم نَ اخطاب المذكروألبي َنيفة وأبي ي ،منه
َِ َقْذًفاو َوَلمَّ  :َصَلَح َأْن َيُكوَن َقْوُلهُ [ 30: سورة يوسِ] ََ ِفعْ ُجْز َأنْ يَ ا َلْم َيا َزانب ِلْلُمَ نَّ َ   ُيَ نَّ ُل اْلُمَذكَِّر ِإَذا َتَقدَّ

ُ َأْعَلُم"َعَلْيِه َلْم َيُكْن ِلِخطَ  هَّ ْكٌم، ََ َُ  َِ  واِاِه ِااْلُمَ نَّ



  

12 

 (3) النورسورة -تفسري القرطيب

هخاط و بم ا تخاط و ب ه الم رف  والعك س وصار الر     ، مول جات  ملغاتفما بعد فع تغيرل ه ا من حي  العربية، 
مرف ، و  ي بع ض الج  ال اهخاطو الر   ءهنه هخاطو  ي بعض الج ال مو و  ه ا، يو د عند بعض األعا م 

ه ا مو و  حتى   ي بع ض    ال الجزي ر ،  مث   ه  ا النسو ، بنوع الر ال  هخاطو مجموعةمن بال  العرب من 
 ينظر  يه إلى ما تعورف عليه.

ِِ اْلَفاِسِد َزْوَجَتهُ  :لتَّاِسَعَة َعْشَرةَ ا" َكا  ْيِهو لَ َفَجَرى اللِ َعاُن عَ  ،َسُب ِفيهِ ا َوَيْلَحُق النَّ  ِفَراشً أِلَنََّها َصاَرْ   ؛ُياَلِعُن ِفي النِ 
ْلِتَعهاِن، َفَقها :اْلُمَوفِ َيُة ِعْشِرينَ  ْوِج ِإَذا َأَبهى ِمهْن اَِّل هدَّ ََ َ. َأُبهو اْخَتَلُفوا ِفي الهزَّ ََ َ َتَعها ؛ َعَلْيههِ ِنيَفهَة: ََّل  َلى َجَعهَل أِلَنَّ هَّ

ْوِج اللِ َعاَن، َفَلمَّا َلْم َيْنَتِقهِل الل ِ  ْوجِ  َلهْم َيْنَتِقهِل اْلَحهد  ِإَلهى اَلهى اأْلَْجَنِبهي ِ َعهاُن إِ َعَلى اأْلَْجَنِبيِ  اْلَحدَّ َوَعَلى الزَّ َوُيْسهَجُن  ،لهزَّ
تَّى ُياَلِعنَ  ََ ُر ِقَياًساو" ؛َأَبًدا   أِلَنَّ اْلُحُدوََ ََّل ُتَ خَّ

 ما معنى ألع الحدو  ال تؤخر؟
 ووووطالبوووووو

 سجن حتى يالعن.ه  فليس ء ل ؟ ال ي  ؤخر؟، مقتضى  ل  فنه ي  حتى يالعن اسجن فبد  ي  و 
 ووووووووو:طالب

 ع الح  دو  ت  ؤخر،إقلن  ا ن  ه ل  و ء  اع هس  جن حت  ى يالع  ن فو هح  د، ؤخر، ه  و ال يلزم  ه ح  د اتع، وأل  ال ت   ألع الح  دو 
ي ه وغي ره، ال زوج م ا   ء الزوجألع القسمة عند فبي حني ة، القسمة عن ده   حد هيالعن  ق ، ما  يلكنه هسجن حتى 

ق ه، ح  الزوج م ا  ام ال ح د   ي ول يس هن اك لع اع،  ،غير الزوج ما  ي ه إال الح د إ ا ق  فحد، و  هما  ي ،إال اللعاع
 ألع الحدو  ال تؤخر.  حتى يالعن فو هحد قسم آخرهمكن ال سجن حتى يالعن  ق ، ه   اإ   
دَّ  :وقا. مالك والشافعي وجمهور الفقهاء" َُ ْوُج  هُ بَ  اَن َلهُ أِلَنَّ اللِ عَ  ؛ِإْن َلْم َيْلَتِعِن الزَّ ، َفِ ْن َلْم َراَءٌة َكالش  وَِ ِلْْلَْجَنِبيِ 

ْوُج ِإْن َلْم َيْلتَ  ، َفَكَذِلَك الزَّ دَّ َُ َِ اْلَعجْ ِعْنو َوفِ َيْأِ  اأْلَْجَنِبي  ِاَأْرَبَعِة ُشَهَداَء  ِدي ََ َقْوِلهِه: ِإْن لِ  ؛اَلِنيِ  َمها َيهُد.  َعَلهى َههذَ ي 
َ  َعَلى َغْيظب  َ  َسَك َُ َوِإْن  ،َسَك َُ ُقِتَل َُ ُجِلْد ُ  ،َقَتْل  وَوِإْن َنَطْق
َيههُة َواْلِعْشههُرونَ  َُ ُشهه :اْلَحاَِ ْوِج َأْن ُياَلِعههَن َمهه ِه، َواْخَتَلُفههوا َأْيًضهها َهههْل ِللههزَّ : ُياَلِعههُن َكههاَن َلهههُ َقههاَ. َماِلههٌك وَ فَ ُهوَِ ههاِفِعي   الشَّ

ُهوََ َلْيَس َلُهْم َعَمٌل  ؛أو لم يكنُشُهوٌَ  ، وَ أِلَنَّ الش  ْرِء اْلَحدِ  ُُ ِفي َغْيِر ََ َن ْفُي اْلَوَلهِد َفهاَل ُبهدَّ ِفيهِه ِمه اْلِفَراِش َونَ َأمَّا َرْف
 "اللِ َعاِنو 

 لعاع؟ينت ي إال بال ال فمضر فربعة ة و  فن ا زنت، ينت ي حما ينت ي؟ لو ف فملو فحضر فربعة ة و  ينت ي الولد 
 طالب: َّل ينتفيو

 .قونه الحد  يقام علي ا ب موإنما الد و  هع، ال ينت ي الولد إال باللعا
ْوِج ِإَذا َلهْم يَ  ِنيَفَة َوَأْصَحاُاُه: ِإنََّما ُجِعَل اللِ َعاُن ِللهزَّ ََ ْم َيُكهن }َوَله :ِلَقْوِلهِه َتَعهاَلى ؛ْفِسههِ نَ  ُشهُهوٌَ َغْيهَر ُكهْن َلههُ َوَقاَ. َأُبو 

 [6: ]سورة النههور لَُّهْم ُشَهَداء ِإَّلَّ َأنُفُسُهْم{
ُ ِاهِه، َوُههوَ  :َواْلِعْشُرونَ  لثَّاِنَيةُ ا وْ اْلُبَداَءُة ِفي اللِ َعهاِن ِاَمها َبهَدَأ هَّ ْرُء اْلَحهدِ  َعْنهُه َوَنْفهُي ا ُج، َوَفاِئَدُتههُ  الهزَّ  ؛لنََّسهِب ِمْنههََ

 بهه هللامها رتَّ  كهسألنهه ع؛ يجهزاهالمرأة قبلهه لهم  د ُبهولهو  «فهي ظههر  البينهة وإَّل َهد  » :-عليهه السهال -ِلَقْوِلهِ 
 و"تعالى



 

13 

 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ألنه ال يثبت إال بلعانه.  لم يثبت بعد اعن ن س ا ةيال   درفوألع المرف  ت
هُ ألنهه  ؛وههذا ااطهل ،يجزي  :وقا. أبو َنيفة" َوى ِاهِه، َبهِل ى َيْقهَوََّل َمْعًنه ،ِإَلْيههِ  ِخهاَلُف اْلُقهْرتِن، َوَلهْيَس َلهُه َأْصهٌل َيهُرَ 

َْ ْلَمْرَأَة ِإَذا َبَدَأْ  ِااللِ َعاِن َفَتْنِفي َما َلْم َيثْ أِلَنَّ ا ؛اْلَمْعَنى َلَنا  ُهو َذا ََّل َوْجَه لَ َوهَ  ،ُب
َِّّ أَ ِن: ُقْل َوَكْيِفيَُّة اللِ َعاِن َأْن َيُقوَ. اْلَحاِكُم ِلْلُماَلعِ  :الثَّاِلَثُة َواْلِعْشُرونَ  َُ  ْشَهُد ِاها اِنهي ِفهي ْرَج الزَّ َفهَلَرَأْيُتَهها َتْزِنهي َوَرَأْيه

ََ َوَما َوِطْئُتَها َاْعَد ُرْؤَيِتيو َوِإْن ِشئْ  ،َفْرِجَها َكاْلِمْرَوَِ ِفي اْلُمْكُحَلةِ  َْ ََ ُقْل َُ َمها ُيهَما َوِطْئُتَهها َاْعهَد ِزَناَههاو وَ : َلَقْد َزَن َرَِ 
، َفهِ ْن نكهل عهن ههذه اَّليمهان أو عه َُ َمهرَّا ب همِ  ءن شهيَشاَء ِمْن َهَذْيَن اللَّْفَظْيِن َأْرَبه َُ و َوِإَذا َنَفهْنَهها  ْمهاًل َقهاَ.: دَّ ََ ى 

ِ َلَقِد اْسَتْبَرْأُتَها َوَما َوِطْئُتَها َاْعُد، َوَما َههَذا اْلَحْمهلُ  َّّ هي،َأْشَهُد ِاا َُ َمهَلْيههِ َوُيِشهيُر إِ   ِمنِ  ُِ ِبهَذِلَك َأْرَبه رَّا ب َوَيُقهوُ. ، َفَيْحِله
ِقيَن ِفي َقهْوِلي َههَذا َعَلْيَههاو ُثهمَّ ِفي ُكلِ  َيِمينب ِمْنَها: َوِإنِ ي َلمِ  اَِ َُ : َعَلهيَّ َلْعَنهُة هَِّ ِإْن كُ  ِفهي اْلَخاِمَسهةِ  َيُقهو.ُ َن الصَّ ْنه

َُ َكاِذًاا ِفيَما َذَكْرُ  َعْنَهاو َف ِ  َوَلهُدو َعْنهُه الْ  ْنهُه اْلَحهد  َواْنَتَفهى َذِلَك َسهَقَط عَ َذا َقا.َ ِمَن اْلَكاِذِبيَن، َوِإْن َشاَء َقاَ.: ِإْن ُكْن
 َِّّ َْ ِاا َِ اْلَمْرَأُة َاْعَدُه َفَحَلَف ُجُل ِمَن اْلِتَعاِنِه َقاَم ،  َأْربَ َفِ َذا َفَرَا الرَّ ِ تَ َعهَة َأْيَمهانب َّّ نَّهُه َلَكهاِذٌب، َأْو إِ ُقهوُ. ِفيَهها: َأْشهَهُد ِاها

َعههاُه َعَلههيَّ َوَذَكههَر  ههُه َلِمههَن اْلَكههاِذِبيَن ِفيَمهها اََّ ههاِإنَّ ََ  َْ ههيو َوِإْن َكاَنهه مْ ِماًل َقاَلههَعنِ  ََ : َوِإنَّ  ي ِلههي َهههَذا ِمْنههُهو ُثههمَّ َتُقههوُ. ِفههَْ
اَِ  ًقا، َأْو ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ  َقْوِلِه َذِلَكو ِقيَن ِفياْلَخاِمَسِة: َوَعَليَّ َغَضُب هَِّ ِإْن َكاَن َصاَِ

: َأشْ  َوَمْن َأْوَجَب اللِ َعاَن ِااْلَقْذِف َيُقوُ. ِفي  ُِ ةب ِمَن اأْلَْرَب ِ ِإنِ ي َلمِ َهُد ِااُكلِ  َشَهاََ ِقيَن ِفيَما رميَ اه فَّّ اَِ النة َن الصَّ
 لزنىو ا اه من اا فيما رميتهمن الزنىو َوَيُقوُ. ِفي اْلَخاِمَسِة: َعَليَّ َلْعَنُة هَِّ ِإْن كنَ كاذاً 

ِ ِإنَّهُه َلَكها َّّ َضهُب هَِّ ِإْن كهان ِمَسهِة: َعَلهيَّ غَ ي اْلَخاِفهِذٌب ِفيَمها رمهاني اهه مهن الزنهىو َوَتُقهوُ. َوَتُقوُ. ِهَي: َأْشَهُد ِاها
 ا فيما رماني اه من الزنىو صاَقً 

: َيُقوُ. اْلُماَلِعنُ  اِفِعي  ِقي :َوَقاَ. الشَّ اَِ ِ ِإنِ ي َلِمَن الصَّ َّّ َُ ِاهِه زَ  َن ِفيَمهاَأْشَهُد ِاا ، وَ ْوِجهي ُفاَلَنهَة بِ َرَمْيه ََ ُفهاَلنب ُيِشهيُر ْنه
، ُثمَّ ُيوِعُظُه اإْلِ  َُ َمرَّا ب اِضَرًة، َيُقوُ. َذِلَك َأْرَب ََ  َْ ُف ِإْن َلهْم َتُكهْن  َتَعاَلى َوَيُقوُ.: ِإنِ ي َأَخهاَذكِ ُرُه هََّ َماُ  َويُ ِإَلْيَها ِإْن َكاَن

ََ َأْن َتُبوَء ِبَلْعَنِة هَِّ، َفِ ْن َرتُه ُيِريهُد  ُُ َيهَدُه َأَمهَر َمه َأْن َيْمِضهَي َعَلهى َذِلهكَ َصَدْق َك َلهى ِفيهِه، َوَيُقهوُ.: ِإنَّ َقْوَلهعَ ْن َيَضه
َُ ِمَن اْلَكاِذِبيَن ُموِجًبا، َفِ ْن َأَبى َتَرَكهُ  َُ ِمَن الِلَك: َلْعَنُة هَِّ ذَ َيُقوُ.  َوَعَليَّ َلْعَنُة هَِّ ِإْن ُكْن كاذبين فيمها  َعَليَّ ِإْن ُكْن

اُوََ َعِن اْبِن َعبَّا ب َأنَّ رَ رم َتجَّ ِاَما َرَواُه َأُبو ََ َْ َأَمهَر  - َعَلْيِه َوَسهلَّمَ َصلَّى هَُّ - ُسوَ. هَِّ يَ اه فالنة من الزنىو ا
َُ َيَدُه َعَلى ِفيِه ِعْنَد اْلَخاِمسَ  َُ َأَمَر اْلُمَتاَلِعَنْيِن َأْن َيَض ْي ََ  ": إنها موجبةوِة َيُقو.ُ َرُجاًل 

 .-نسهل هللا العا ية–إن ا مو بة  يما  عول به على ن س ، اللعن بالنسبة للر  ، والغضو بالنسبة للمرف  
 وووو:وووطالب
له،  هه، واألص  فنالك ر ال ي حص   يه الزنا  االحتمال قائم فع هكوع الولد لإ ا ءانت قد وطال ا  ي ن س  :قلنا

 انت ا  الولد.ه يد اللعاع  ي  اللعاع  ي  ل ، ال وال هجوز ال يبرف منه،
ْكهِم َمهْن َقهَذَف اْمَرَأَتهُه بِ  :الرَّاِاَعُة َواْلِعْشُرونَ " َُ َِ اْلُعَلَمهاُء ِفهي  َلْيهِه د  َأْ  ََّل، َفَقهاَ. َماِلهٌك: عَ مَّاُه، َههْل ُيَحهَرُجهلب َسهاْخَتَله

نِ  ََ و َوِبِه َقاَ. َأُبو  دَّ ِلْلَمْرِميِ  َُ : ُه َضُروَرٌة ِإَلى َقْذِفِهو َوقَ لَ َمْن َلْم َيُكْن اِذٌف لِ أِلَنَُّه قَ  ؛يَفةَ اللِ َعاُن ِلَزْوَجِتِه، َو اِفِعي  اَ. الشَّ
دَّ َعَلْيهِ  ََ َ  ؛ََّل  هدً الزنى ِإَّلَّ اهَلْم َيْجَعْل َعَلى َمْن َرَمى زوجتهه  -َعزَّ َوَجلَّ -أِلَنَّ هَّ َِ ا َوا هدًّ ََ َن }َوالَّهِذيَن َيْرُمهو :ا ِاَقْوِلههِ  

لعجالنهي زوجتهه اوقهد رمهى  ،اعينه وبين من لم يذكر ولم يفرق بين من ذكر رجاًل  [6: ]سورة النههور َواَجُهْم{َأزْ 
ٌد ِمْنُهَماو وكذلك هال.  ،اشريك َِ  بن ُأَميََّة، َفَلْم ُيَحدَّ َوا
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: َوَظاِهُر اْلُقْرتِن َلَنا َُ ا ؛َقاَ. اْبُن اْلَعَرِبيِ  َ َتَعاَلى َوَض ْوَجِة ُمْطَلَقْينِ َقْذِف اأْلَْجنَ  دَّ ِفيْلحَ أِلَنَّ هَّ م خه  َهد ث ،ِبيِ  َوالزَّ
أِلَنَّهُه َلهْم  ؛يكب َوََّل ِههاَل.ب ي  ِلَشهرِ َوِإنََّما َلهْم َيُحهدَّ اْلَعْجاَلِنه ،وبقي األجنبي على مطلق اْلية ،الزوجة االخالص االلعان

َما د  اْلَقْذِف ََّل ُيِقيُمُه اإلِْ ََ  "ونهمنا وم اإجماعً  ُ  ِإَّلَّ َاْعَد اْلُمَطاَلَبةِ َيْطُلْبُه، َو
 ن هخال ونه  ي ه ا،  ال بد من المكالبة.ال ي والدا عي...... ل اإلمام ماعني ه
َقهه ِإَذا َفههَرَا اْلُمَتاَلِعَنههاِن ِمههْن َتاَلُعِنِهَمهها َجِميًعهها: ْلَخاِمَسههُة َواْلِعْشههُرونَ ا" ههدب ِمْنهُ  َوَخههَرَج ُكههل   ،اَتَفرَّ َِ  َمهها َعَلههى َاههابب ِمههنَ َوا

ُبُه، َوَلْو َخَرَجا  َِ ُِ َغْيِر اْلَباِب الَِّذي َيْخُرُج ِمْنُه َصا دب َلْم َيضُ  ْن َاابب مِ اْلَمْسِجِد اْلَجاِم َِ  ."رَّ َذِلَك ِلَعاَنُهَماَوا
 لتمام ال رقة.  احٍد من ما من بابهعني هخرج ء  و 

ُُ فِ َوََّل ِخاَلَف ِفي َأنَُّه ََّل َيُكوُن الل ِ " ُب ُتْجَم هْلَطاِن َأْو َمهْن َيُقهوُ  مَ  ُمَعُة ِاَحْضَرةِ يِه اْلجُ َعاُن ِإَّلَّ ِفي َمْسِجدب َجاِم َقاَمهُه الس 
ُِ َاْعَد اُن ِفي الْ ِمَن اْلُحكَّاِ و َوَقِد اْسَتَحبَّ َجَماَعٌة ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َأْن َيُكوَن اللِ َعا يَُّة ِمهْن ْصهَرانِ ْلَعْصهِرو َوَتْلهَتِعُن النَّ َجاِم

 ُةو َما َتْلَتِعُن ِاِه اْلُمْسِلمَ  موضُ الذي تعظمه من كنيستها امثلَزْوِجَها اْلُمْسِلِم في ال
َسُة َواْلِعْشُرونَ  اَِ ُُ ا :السَّ  "وابدً يجتمعان أ ِعَنْيِن، َفاَل  َبْيَن اْلُمَتاَل ْلُفْرَقةُ َقاَ. َماِلٌك َوَأْصَحاُاُه: َوِبَتَماِ  اللِ َعاِن َتَق

 ووو؟طالب: في وضُ النصرانيةووووووووو هل يقا. في اعضوووووو الحلِ ااألولياء أكثر والعياذ ااهللوو
ألن ه هحص   ل  ا ت ر  ، ق د   هعن ي فس    م ن الد رك، الد رك عظ يم ك اع س   مال، ه ا ةرك ما هقّر على ة رك، 

 هحص ..مه، تعظِّ  هحص  ل ا تر   إ ا ءانت  ي موض 
 اَلِ االحسين؟ :الحق إَّل إذا قيل له الطالب: ما يثبَ

 ألع الدرك عظيم.  الح  علو ضاو ولو ءاع، 
 " ووللعان تقُ الفرقة بين المتالعنينالساَسة والعشرون: قا. مالك وأصحااه: وبتما  ا

 ان ةفخ   فمان ة و ح دها لمس لم، فممن عبا  البق ر بغير الدرك،   ا الح  من مث  ه اهستخرج ب حيلة مثال   يو دقد 
–بس كين، ا م ق ال ل ه  ائت وني ق ال القاض ي:  ،القاضي عندوهو مو و   ي  ول الخليج،  تحاكما  ،لمسلم  جحدها
عب   د البق   ر همس     الس   كين بي   ده،  ق   ال ل   ه ه    ا ال    ي هألن   ه يلزم   ه اليم   ين، ق    : ورب الب   رر ،  ع      –لل    ي  ح   د

ن ء اع م ل   ال ج ر ، ق ال: م ل   ال ج ر ، ل ال، إةكال ه،  قسم باهلل ما  يقال: ورب البرر القاضي: ق  ورب البرر ، 
  ا ا ، ار     ا ما ارتك و محظ و  ف   ، بقر  ما ف ب ، فنا مالقال: ال ال،  –سكينب  ه الهعني –أل بحن البقر   اصا ق  

 ال.  حص  استخراج الح  بمث  ه ا ال به، به، فما فع يرتكو الدرك
 وَّل قبل زوج وَّل اعده ااجعتها أبدً وَّل يحل له مر  ،وَّل يتوارثان ،افال يجتمعان أبدً 
 هعني  رقة مؤبد .

و َوقَ " َِ ْبِن َسْعدب َوُزَفَر ْبِن اْلُهَذْيِل َواأْلَْوَزاِعيِ  نِ أَ اَ. َوُهَو َقْوُ. اللَّْي ََ ُُ محمد َيَفَة وأبو يوسِ ُبو  بن اْلَحَسِن: ََّل َتَق
تَّى ُيفَ  ََ َق اْلَحاِكُم َبْيَنُهمَ اْلُفْرَقُة َاْعَد َفَراِغِهَما ِمَن اللِ َعاِن  ِ ِلَقْوِ. اْبِن ُعَمَر: َفَرَق َرسُ  ؛الثَّْوِري ِ  ْو.ُ ُهَو قَ ا، وَ رِ  -وُ. هَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    ِهوَليْ َبْيَن اْلُمَتاَلِعَنْيِن، َفَأَضاَف اْلُفْرَقَة إِ  -َصلَّى هَّ
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ا «َّل سبيل لك عليها» :-عليه السال -ولقوله  ْوُج َوَقاَ. الشَّ : ِإَذا َأْكَمَل الزَّ َة اِفِعي  َهاََ ْلِتَعاَن فَ وَ لشَّ َقْد َزاَ. ِفَراُش اَِّل
ها اْلِتَعهاُن اْلَمهْرَأِة َف ِ  َْ َأْو َلهْم َتْلهَتِعْنو َقهاَ.: َوَأمَّ ْلِتَعاِنَهها ِفهي دِ  َعْنَهها ََّل َغْيهَر، َوَلهْيَس َِّل َو ِلهَدْرِء اْلَحهنََّمها ُههاْمَرَأِتِه، الَتَعَن

 "اِ. اْلِفَراِش َمْعًنىوَزوَ 
 ءالكالا. من حقوا الزوج  يتعل  بلعانهألع االستمرار وعدمه من حقوا الزوج، 

 َشهْيًئا اَلُعَن َيهْنُقُ  َيهَرى الهتَّ  َوَكهاَن ُعْثَمهاُن اْلَبتِ هي  ََّل  ،رفُ الفراش ،ويسقط الحد ،ولما كان لعان الزوج ينفي الولد
تَّ  ََ ْوَجْيِن   "وى ُيَطلِ قَ ِمْن ِعْصَمِة الزَّ

 هعني تستمر زو ته حتى هكلق ا.
هَحاَاِة، َعَلهى َأنَّ اْلَبتِ هيَّ  هٌد ِمهَن الصَّ ََ ْمهُه ِإَلْيهِه َأ َعهاِن، َوَلهْم ِعهِن َأْن ُيَطلِ هَق َاْعهَد الل ِ ْسهَتَحبَّ ِلْلُماَل  َقهِد ا"َهَذا َقهْوٌ. َلهْم َيَتَقدَّ

ْكًمهَيْسَتْحِسهْنُه َقْبهَل َذِلهَك، َفهَد.َّ َعَلههى َأنَّ  َُ ههَدَث  َْ  َرهُ اَ. َجههاِبُر ْبهُن َزْيهدب ِفيَمها َذَكههْوِ. ُعْثَمهاَن َقهاو َوِبَقهاللِ َعهاَن ِعْنهَدُه َقهْد َأ
كاه اللخمي عن محمد   "ْرَقٌةوفُ اِن َبْيَنُهَما اِ  اللِ عَ بن َأِبي ُصْفَرَةو َوَمْشُهوُر اْلَمْذَهِب َأنَّ َنْفَس َتمَ الطبري، َو

 .عليه، من اتاار المرتبة على اللعاع، ال رقة المؤبد  وانت ا  الولد وسقوط الحدألع من اتاار المترتبة 
ِ َتَعهاَلى ِإَذا ا" َتجَّ َأْهُل َهِذِه اْلَمَقاَلِة ِاَأنَُّه َلْيَس ِفي ِكَتاِب هَّ َْ َيِجهَعهَن أَ ََّل َْ :  ُب ُوُقهوُع اْلُفْرَقهِة، َوِبَقهْو.ِ ْو ََّلَعَنه ُعهَوْيِمرب

ََ َعَلْيهَ  ُ َعلَ َص -ِبي  ا ِإْن َأْمَسْكَتَها، َفَطلََّقَها َثاَلًثا، َقاَ.: َوَلْم ُيْنِكِر النَّ َكَذْب َلْم َيُقْل َلُه ِلَم َذِلَك َعَلْيِه وَ  -ْيِه َوَسلَّمَ لَّى هَّ
ََ ََّل َتْحَتهاُج ِإَلْيههِ  ََ َهَذا، َوَأْن و َوالْ  ؛ُقْل َْ هُة لِ أِلَنَّ ِااللِ َعهاِن َقهْد ُطلِ َقه َعَلْيهِه  -َقْوُلههُ  ْشهُهوِر َوَمهْن َواَفَقههُ اِلهكب ِفهي اْلمَ مَ ُحجَّ

ههاَل ُ  ْيَنُهَمهها َس َتْفِريُقههُه بَ َوَلههيْ  ليهههاعَتَمههاَ  اللعههان رفههُ سههبيله  َوَهههَذا ِإْعههاَلٌ  ِمْنههُه َأنَّ  ،«َّل سههبيل لههك عليههها» :-السَّ
ْكمب، َوِإنََّما َكاَن َتْنِفيًذا ِلَما َأْوَجَب هَُّ  َُ  "وهو معنى اللعان في اللغةو  ، اْلُمَباَعَدةِ ُهَما ِمنَ  َتَعاَلى َبْينَ ِااْسِتْئَناِف 

 .-نسهل هللا السالمة والعا ية–واإلبعا ، معنى اللعاع واللعن  ي اللغة الكر  واإلبعا  الكر  
اِاَعُة َواْلِعْشُرونَ " َد اْلَحهدَّ ًدا، َفهِ ْن َأْكهَذَب َنْفَسهُه ُجِلهَتَناَكَحهاِن َأَبهََّل يَ  نِ َذَهَب اْلُجْمُهوُر ِمَن اْلُعَلَمهاِء َأنَّ اْلُمَتاَلِعَنهيْ  :السَّ

هنَُّة الَِّته ُْ ِإَلْيهِه َأَبهًداو َوَعَلهى َههَذا الس  ِر َعهْن ْخهِتاَلَفو َوَذَكهَر اْبهُن اْلُمْنهذِ اكَّ ِفيَهها َوََّل ي ََّل َشهَوَلِحَق ِاِه اْلَوَلُد، َوَلْم َتْرِجه
، َوَقا.َ َعَطاءب َأنَّ اْلُماَلِعَن  َقا ِبَلْعنَ : َقْد تَ ِإَذا َأْكَذَب َنْفَسُه َاْعَد اللِ َعاِن َلْم ُيَحدَّ نِ َفرَّ ََ هٌد: ةب ِمهَن هَِّو َوَقهاَ. َأُبهو  ُمَحمَّ ََ يَفهَة 

  َقهْوُ. َسهِعيِد ْبهِن اْلُمَسههيَِّب ُهههوَ ِإْن َشهاَء، وَ  ُخطَّهاِب ِإَذا َأْكهَذَب َنْفَسهُه ُجِلهَد اْلَحهدَّ َوَلِحههَق ِاهِه اْلَوَلهُد، َوَكهاَن َخاِطًبهها ِمهَن الْ 
 َواْلَحَسِن َوَسِعيِد ْبِن ُجَبْيرب َوَعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َسَلَمَةو"

ح د هولح   ب ه الول د،  ، ب ن سه  ل د الح دفك: إ ا -فبو حني ة- ألنه هقول  لكن إ ا فك ب ن سه، ولم تكالو بالحد
 هحد؟ فك ب ن سه  لم تكالو بالحد؟ ما فم

 و: ما يحدطالب
 وإع ءاع ه ا الحد وص  السلكاع وحص  اللعاع؟

 طالب: إذا لم تطالب احق هللاو
اتع األم  ر وص    للس  لكاع، والموض  وع ب  ين يده  ه، وع  رف فن  ه ق  ا ف، واب  ت الق   ف عن  ده ب  اقراره، باك اب  ه ن س  ه، 

 ع األم ر ال هع دوهاإ :نق ولفو  خ رج م ن ي ده وي دها؟ع مجر  وصول األمر إلى السلكاع إ :،     نقولاصار قا    
 ومن حق ا  اع طالبت حّد وإال  ال؟
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 : السرقة والزنا؟طالب
م     ي الق    ف ي   ر    ي   ه ح     لك   ن الك   ال    اع ع    ا     ال ع    ا هللا عن   ه،  ،الس   رقة والزن   ا إ ا بلغ   ت الح   دو  الس   لكاع

 .من المق وفالسرقة والزنا بالد و  هقوم، لكن الق ف ما هقوم بالد و  حتى تتم المكالبة  المخلوا،
و  طالب: وووو للمرأة أن ترجُ ولم يقم عليها الحدَو

 ةراحة التي  لدها يوم الخميس ور م ا يوم الجمعة؟ في قصة؟
 وووووووو:طالب

ل د بمج ر  فع هك  ب ن س ه هجباك اب ه ن س ه،  ل د الح د معل   ألع فبا حني ة هقول: إ ا فك ب ن سه  لد الحد، هعني 
ل و ب ه ع األص   فع الح د م ن حق  ا   ا ا تنازل ت ول م تكاإة، ولح  ب ه الول د، وإ ا قلن ا ولم ي ءر  يه المكالبالحد، 

  ا ق ف ال هحد حتى هكالو به.غير الزوج إءكغيره، ءغير الزوج، 
ع ءن  ت ل فع زو    ا ه  هتي  اريت   ا،  ق  ال: إفع امرفت  ه  ا ت  ه     ءر  -رض  ي هللا عن  ه-ح  دي  فب  ي هري  ر  طال  و: 

 .نغر . غير وني إلى فهلي ر قالت: ، بة  لدناك، وإع ءنت ءا هناصا قة ر م
 ؟هعني تجلد ولو لم هكالو

 فيه المطالبةوإن كنَ كاذاة جلدنا ، ولم يذكر الطالب: قا.: 
 الباب فنه ال بد  يه من المكالبة. ي ه ا هو األص  
 لسلطان؟و لكن على وصوله إلى االطالبو

ج ر  بمألع المسهلة انت  ت، ءهن  ا مكالب ة، هعن ي  ه  لد الحد حني ة: إ ا فك ب ن س ل  ا الكالم هعني  ي قول فبي
 لعانه هقتضي المكالبة من ا، والمسهلة قابلة للنظر.

 "وألنه َّل فرق بين شيء من ذلك ؛كما لحق اه الولد يعَو النكاِ َالًَّل  :قالوا"
 فو ترت   بالكلية.هعني اتاار المترتبة حكم ا واحد،  اما فع تعو  بالكلية 

جة" اَق َوى اْبُن ِإْسحَ ْفَسَكو َورَ نَ َوَلْم َيُقْل ِإَّلَّ َأْن ُتْكِذَب   «َّل سبيل لك عليها» :-عليه السال -الجماعة قوله  َو
ههنَُّة َأنَُّهَمهها ِإَذا َتاَلَعَنهها ُفههر ِ  َِ الس  اَتِمَعههاِن َأَبههًداو َورَ ُهَمهها َفههاَل َيجْ َق َبْينَ َوَجَماَعههٌة َعههِن الز ْهههِريِ  َقههاَ.: َفَمَضهه ، َواُه الههدَّ َرُقْطِني 

َِ َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرب َعِن اْبِن ُعَمرَ  ِدي ََ  -سلمصلى هللا عليه و - عن النبي -رضي هللا عنهما- َوَرَواُه َمْرُفوًعا ِمْن 
جتمهههُ مضهههَ السهههنة أَّل ي :وروي عهههن علهههي وعبهههد هللا قهههاَّل «االمتالعنهههان إذا افترقههها َّل يجتمعهههان أبهههدً » :قههها.

 "والي أبدً عن ع ،المتالعنان
 ،قهد و والمكهانبهُ شههاَا  علهى مها توههو أر ، ظاللِ َعاُن َيْفَتِقُر ِإَلى َأْرَبَعهِة َأْشهَياَء: عهدَ األلفها :لثَّاِمَنُة َواْلِعْشُرونَ ا

كْ َوُهَو َأْن َيْقِصَد ِاِه َأْشَرَف اْلِبَقاِع ِااْلُبْلَداِن، ِإْن َكاَن ِاَمكََّة َفِعنْ  َد اْلِمْنَبهِر، َوِإْن  ِااْلَمِديَنِة َفِعنْ َوِإْن َكانَ  ِن َواْلَمَقاِ ،َد الر 
ْخَرِة، َوِإْن َكاَن ِفهي َسهاِئِر اْلُبْلهَداِن فَ  َِ اْلَمْقِدِ  َفِعْنَد الصَّ ََ ِبِهَمها إِ ِجِدَها، َوِإْن كَ ِفهي َمَسهاَكاَن ِبَبْي َلهى اَنها َكهاِفَرْيِن ُاِعه

ُِ الَِّذي َيْعَتِقَداِن َتْعِظيَمههُ  يَّْيِن َفاْلَكِنيَسهُة،اْلَمْوِض َِ النَّهاِر، َوِإْن ا َمُجوِسهيَّيْ َوِإْن َكاَنه ، ِإْن َكاَنها َيُههوَِ اَنها ََّل كَ ِن َفِفهي َبْيه
يَن َلُهَما ِمْثُل اْلَوَثِنيِ يَن َفِ نَُّه ُياَلِعُن َبْيَنُهَما ِفي َمْجِلِس َكمهو  َِ" 

 الطالب: يدخل اللعان بين الكفار؟
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 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 .مكالبين بال روع وتحاكموا إلينا هعتبروع إلينا،  ع بين، يتحاكمو مكال ألن م هعتبروع 
 طالبوووووووو

 ا  دهن م.الدريعة، فما إ ا لم يتحاكمو على ء  حال إ ا تحاكموا إلينا نحكم بين م بحكم هللا  ألن م مكالبوع ب روع 
ُُ النَّها ِ  ،والوقَ" ُُ َعهُة َأْنُفهسب فَ اَ  َأْربَ ْن َيُكهوَن ُهَنهَوَذِلهَك أَ  ،َوَذِلهَك َاْعهَد َصهاَلِة اْلَعْصهِرو َوَجْمه َصهاِعًدا، َفهاللَّْفُظ َوَجْمه

 والنَّاِ  َمْشُروَطاِن، َوالزََّماُن َواْلَمَكاُن ُمْسَتَحبَّانِ 
ُُ ِإَّلَّ ِبَتَمهاِ  اْلِتَعاِنِهَمه :التاسعة والعشهرون  هدُ ِه َلهْو َمهاَ  أَ ا، َفَعَلْيهَمهْن َقهاَ.: ِإنَّ اْلِفهَراَق ََّل َيَقه  ُهَما َقْبهَل َتَماِمهِه َوِرَثههُ ََ

ههُدُهَما َقْبهه ََ َمههاِ  َفَمههاَ  َأ ُُ ِإَّلَّ ِبَتْفِريههِق اإلِْ ْوِ. اِن َوِرَثههُه اْْلَخههُرو َوَعَلههى َقههَوَتَمههاِ  اللِ َعهه َل َذِلههكَ اْْلَخههُرو َوَمههْن َقههاَ.: ََّل َيَقهه
ُدُهَما َقْبَل َأْن َتْلَتِعَن اْلَمْرأَ  ََ : ِإْن َماَ  َأ اِفِعيِ   وا"ُة َلْم َيَتَواَرثَ الشَّ

 منوط بلعاع الر   عنده.ألع الحكم 
اِر: َتْفِريُق اللِ َعاِن ِعْنَدَنا َلْيَس ِاَفسْ  :الموفية ثالثين" ، َقاَ. اْبُن اْلَقصَّ للعان َكم هب المدونة: ف ن اُهَو مذوَ خب

ْكُم َتْفِريِق الطَّاَلِق، َوُيْعَطى ِلَغْيِر اْلَمْدُخوِ. ِبَها َُ ُِ الصَّ  تفريقه  ِب: ََّل شي ُمْخَتَصِر اْبنِ  و َوِفيَداقِ ِنْص  ءاْلَجالَّ
 َلَها، َوَهَذا َعَلى َأنَّ َتْفِريَق اللِ َعاِن َفْسٌخو"

 
 الل م صّ  على محمد وعلى آل محمد.


